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Sammanfattning  
Syftet med studien är att undersöka hur ansvar- och arbetsfördelning mellan kvinnliga och manliga pedagoger förstås i 
förskolans vardagliga praktiker utifrån ett genusperspektiv. Studien har utgångspunkt i frågeställningar som handlar om 
hur ansvar- och arbetsfördelning sker i det vardagliga arbetet i förskolan. Men även på vilket sätt fördelningen visar sig i 
praktiken samt hur pedagogerna själva anser hur fördelningen går till. Studiens teoretiska utgångspunkter är ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv på kön och genus.  
 
En kvalitativ ansats har använts i studien med deltagande observation som metod. Deltagande observation har 
genomförts med nio pedagoger från två olika förskolor som ligger i en mellanstor stad i Sverige. Datamaterialet består av 
fältanteckningar från observationerna som även innefattar informella samtal med pedagogerna. Observationerna har 
skett vid fem tillfällen under en vecka på varje förskola.  
 
Resultaten visar likheter och skillnader i hur ansvar och arbete fördelas i arbetslaget, dels utifrån pedagogernas tal och 
dels utifrån handling. Pedagogerna redogör för att det inte finns några skillnader mellan kvinnliga och manliga pedagoger 
vad gäller arbetsfördelning, utan att alla pedagoger ansvarar för genomförandet av praktiska aktiviteter som ingår i 
rutinen vid samling, vilostund, matstund och påklädning. De påpekar att skillnaderna främst sker utifrån skilda kategorier 
mellan barnskötare och förskollärare. Det är förskollärarna som ansvarar för det pedagogiska arbetet i förskolan. 
Däremot förekommer det skillnader i pedagogernas handlingar i det vardagliga arbetet i förskolan. Resultaten indikerar 
att det är främst de kvinnliga pedagogerna som intar en fostrande roll gentemot barnen i förskolan. Detta innebär att 
det är de kvinnliga pedagogerna som förmedlar normer och regler om hur barnen bör sitta, äta, klä på sig och leka. 
Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv på kön och genus kan detta kopplas till konstruerade föreställningar av 
kvinnornas roll i samhället, vilket reproduceras i förskolan.  
 
Studiens slutsatser lyfter fram betydelsen att synliggöra dessa konstruerade föreställningar för att kunna förstå varför 
pedagogerna handlar på detta sätt. Samtidigt är det viktigt att reflektera över nya perspektiv som manliga pedagoger 
kan ta med sig till förskolan. 
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1. Inledning 
År 2017 publicerade Skolverket en promemoria som presenterade en officiell 

statistik över antalet barn och personal i förskolan (Skolverket, 2017, s. 7). 

Statistiken visade att år 2016 fanns 97 300 årsarbetare i förskolan. Utav denna 

summa var drygt 4% av förskolepersonalen i Sverige män, vilket visar att 

könsfördelningen i förskolan är fortsatt mycket ojämn. Detta är något som går 

emot jämställdhetslagen som föreskriver att ”arbetsgivaren skall genom 

utbildning, kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder främja en jämn 

fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete och inom olika 

kategorier av arbetstagare” (SFS 1991:433 §7). Forskning visar att det inte finns 

formella hinder för män och kvinnor att göra sitt yrkesval (Havung, 2000). 

Däremot kan det finnas kulturella könsmönster som kopplas till vissa yrken, 

vilket kan hindra män och kvinnor att göra könsöverskridande yrkesval 

(Havung, 2000).  

Förskolan har en lång tradition präglad av kvinnligt arbete i sin 

uppbyggnad och organisation (Havung, 2000). Sedan 1900-talet med 

barnträdgårdsrörelsen har uppfostran och handledning av små barn ansetts 

vara en uppgift för kvinnor. De första manliga pedagogerna som inträdde 

barnomsorgen i Sverige på 1970-talet har uppfattats som modiga av sina 

kvinnliga kollegor för att ha brutit könsrollsmönstren (Havung, 2000). Män 

tillhör en minoritetsgrupp i förskolan som genom historien har präglats av ett 

starkt kvinnoperspektiv, kvinnors erfarenheter och värderingar samt speciella 

kulturformer (Havung, 2000). Därmed kan manliga pedagoger som arbetar i 

förskolan uppleva svårigheter med att ta större plats i en kvinnodominerad 

arbetsplats som förskoleverksamhet. Med hänsyn till detta kan det bli svårt för 

manliga pedagoger att bryta normer och kulturformer om manligt och kvinnligt 

som genomsyrar förskolans arbetssätt, utformning och innehåll. Det är därför 

viktigt att lyfta fram hur dessa normativa och traditionella föreställningar 

kommer till uttryck i den vardagliga praktiken i förskolan. Förekommer det 

någon skillnad i hur manliga och kvinnliga pedagoger arbetar i förskolan? Har 

de samma ansvar när det gäller fördelningen av arbetsuppgifter? Kan andra 

faktorer förutom kön påverka hur ansvar- och arbetsuppgifter fördelas i 

förskoleverksamheten? 
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I denna kvalitativa studie undersöker jag hur ansvar- och 

arbetsfördelning mellan kvinnliga och manliga pedagoger sker i förskolans 

vardagliga praktiker. Studien analyseras och diskuteras utifrån ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv på kön och genus som riktar sig mot de 

föreställningar som konstrueras och reproduceras i sociala möten och 

interaktionen mellan människor (Robertsson, 2003). Det är angeläget att 

studera förhållandet mellan kvinnor och män som arbetar i förskolan, eftersom 

det inte finns mycket forskning som behandlar män i minoritet på en 

arbetsplats som domineras av kvinnor. Merparten av den rådande forskningen 

handlar om frågor som rör kvinnors villkor på arbetsmarknaden och i yrken 

som domineras av män (Pingel, 2001). Denna studie är alltså relevant med 

hänsyn till bristen på forskning och andra studier som undersöker arbetsvillkor 

för manliga pedagoger. 

 

2. Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur ansvar- och arbetsfördelningen 

mellan kvinnliga och manliga pedagoger i förskolans vardagliga praktiker kan 

förstås utifrån ett genusperspektiv. Studien tar sin utgångspunkt i följande 

frågeställning och underfrågor: 

 

Hur sker ansvar- och arbetsfördelning mellan kvinnliga och manliga pedagoger 

i förskolans arbetslag? 

 

 Hur visar sig fördelningen av ansvar och arbetsuppgifter i det vardagliga 

arbetet i förskolan? 

 Hur anser pedagogerna själva att fördelningen går till? 

 

3. Uppsatsens disposition 
Uppsatsen indelas i 12 olika huvudavsnitt. I avsnitt 1 inleder jag med en 

beskrivning angående förskolan som en kvinnodominerad arbetsplats där 

manliga pedagoger är minoriteten. I avsnitt 2 beskriver jag studiens syfte och 

frågeställningar. I avsnitt 3 presenterar jag uppsatsens disposition. I avsnitt 4 

presenterar jag en bakgrund som lyfter fram frågor som rör relation mellan 
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omsorgsarbete och kön samt könsarbetsdelning, könsegregering och 

könsmarkering på arbetsmarknaden. I avsnitt 5 redogör jag för svensk och 

internationell forskning som har behandlat frågor angående förväntningar på 

män och kvinnor på arbetsplats. Dessutom lyfter jag fram forskningen som 

diskuterar frågor vad gäller arbetsfördelning utifrån skilda yrkeskategorier och 

kön i förskolan. I avsnitt 6 beskriver jag studiens teoretiska perspektiv. I avsnitt 

7 redovisar jag studiens metod som består av: val av metodsansats och 

informanter, data och insamlingsteknik, genomförande, databearbetning och 

analysmetod samt redogörelse av etiska principer och kvalitet kring studien. I 

avsnitt 8 presenterar jag studiens resultat och analys. I avsnitt 9 och 10 

presenteras resultat- och metoddiskussion. I avsnitt 11 och 12 beskriver jag 

studiens slutsatser och förslag på vidare forskning. 

 

4. Bakgrund 
4.1 Relation mellan omsorg och kön 
Omsorg är stark förknippat med kön (Motevasel, 2002). Relationen mellan 

kvinnor och omsorg börjar uppmärksammas under 1970-talet av kvinnorörelsen 

och den tidiga kvinnoforskningen (Motevasel, 2002). Omsorg har även en 

koppling till kvinnokultur som betyder ”den gemensamma förståelse som 

uppstår bland kvinnor för att vi har överlåtits ett ansvar för viktiga uppgifter” 

(Ås i Motevasel, 2000, s. 37). Waerness (i Motevasel, 2002) skiljer mellan 

omsorg som kan vara genomsyrad av en kvinnokultur och omsorg som är 

genomsyrad av ideal från en yrkeskultur. Omsorg som emanerar från en 

kvinnokultur ses som mer personorienterad. Däremot gör yrkeskulturen 

omsorggivarna mer intresserade av löne- och arbetsförhållanden. 

Omsorgsarbetet upptar en stor del av innehållet i förskolans verksamhet 

(Havung, 2000). Sådant arbete består i huvudsak av att tillfredsställa barns 

fysiska, psykologiska och sociala behov, vilket relateras till kvinnoarbete. 

Däremot kan kopplingen mellan omsorg och kvinnoarbete betraktas som en 

traditionell syn på yrket. Manliga förskollärare har exempelvis valt att ta 

avstånd från den traditionella synen genom att aktivt ta del i 

förskoleverksamhet när det gäller både barns omsorg och lärande (Havung, 

2000). Även politiska beslut, exempelvis ett direktiv från 1972, har gjort ett 

försök att skapa en jämn könsfördelning mellan män och kvinnor i 
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förskollärarutbildningen (Havung, 2000). Anledningen var att genom att ha fler 

män i förskolan skulle det bidra till en positiv förändring av arbetsmiljön där 

båda könen var representerade. Därmed skulle fler män i yrket medverka till 

ökad jämställdhet och ge möjligheter att, genom barnomsorg, förändra 

samhället och skapa strukturförändringar på arbetsmarknaden.  

 

4.2 Könsarbetsdelning, könssegregering och könsmarkering på 
arbetsmarknaden 
Begreppet genus kan användas för att beskriva och förstå många olika mönster 

och strukturer (Gannerud, 2001). Sådana strukturer speglar samhällets 

könsarbetsdelning som innefattar många olika aspekter och organisationer av 

arbetsliv och utbildning (Gannerud, 2001). Ett exempel på detta är när män och 

kvinnor fördelar sig på olika yrkesområden och olika typer av arbetsuppgifter på 

arbetsmarknaden. Detta innebär att män och kvinnor ofta återfinns inom olika 

områden, och på olika positioner. Därmed fungerar kön och genus som viktiga 

faktorer i fördelningen av auktoritet och makt i samhället och 

arbetsmarknadens hierarki (Gannerud, 2001).  

Det finns alltså stereotypa föreställningar och normer på en symbolisk 

nivå som beskriver vad som anses lämpligt eller typiskt för kvinnor (Gannerud, 

2001). På en strukturell nivå, exempelvis i ett yrke som betraktas vara kvinnligt, 

kan det ibland syfta till yrkets innehåll, arbetsuppgifter och förhållanden som 

stämmer med sådana föreställningar och normer. Det kan även betyda att i 

andra sammanhang sysselsätter yrket många kvinnor. Robertsson (2003) lyfter 

också fram hur arbetslivet är en arena där sociala möten och samhandlingar 

utspelas. På arbetsplatserna verkställs och upprätthålls föreställningar om kön 

och även föreställningar om yrke. Organisationer betraktas alltså som arenor, 

för socialisering till normer och värderingar både på arbetsplatsnivå och på en 

samhällelig nivå.  

Enligt Robertsson (2003) är arbeten och yrken inte manliga eller 

kvinnliga, utan de görs till kvinnliga eller manliga och detta återspeglas i 

samhället i stort. De upplevda eller tolkade skillnaderna mellan kvinnor och 

män manifesterar sig i en mängd föreställningar, idéer, och praktiskt handlande 

och det har avgörande inflytande på identitetsskapandet som yrkesmänniska 

och könsvarelse (Robertsson, 2003). I detta sammanhang förekommer det 

könssegregering genom en systematisk fördelning av arbetsuppgifter mellan 
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kvinnor och män i samhället, organisationer och på arbetsplatser (Robertsson, 

2003). På arbetsmarknadsnivå innebär det att kvinnor och män i hög grad 

återfinns inom skilda sektorer och yrken, vilket innebär en horisontell 

segregering. Det uppstår även en vertikal segregering som innebär att män är 

överrepresenterade på ledande positioner eller som specialister med hög status. 

Även arbetsuppgifter inom ett yrke fördelas efter kön, vilket bidrar till att 

arbetsinnehållet för kvinnor och män i samma yrke delvis kan skilja sig åt 

(Robertsson, 2003). Horisontell och vertikal könsegregering följer en 

genusordning, som har sin grund i manlig överordning och kvinnlig 

underordning, vilket har en relation till konstruktion av maskulinitet 

(Robertsson, 2003). 

Män som arbetar i traditionella kvinnoyrken, exempelvis inom förskolan, 

kan anses bryta mot traditionella könsrollsmönster och manliga normer 

(Robertsson, 2003). Deras erfarenheter kan alltså ge en tydligare belysning av 

de könsegregerande processerna i förhållande till konstruktionen av 

maskulinitet än andra grupper. Konstruktionen av maskulinitet sker inom 

ramen för en genusordning, vilken i den stora delen bestäms av de normer som 

den hegemoniska maskuliniteten föreskriver (Robertsson, 2003). 

Maskulinitetskonstruktion kan därmed bidra till förståelsen av de 

könsegregerande processerna.  

Den sociala konstruktionen av kön kan avläsas i organisationer, 

samtidigt som organisationer påverkar könskonstruktioner genom att 

producera och reproducera sociala relationer och segregering (Robertsson, 

2003). Dessutom ger könsarbetsdelning och könsegregering människor 

möjligheter att separera maskulinitet från femininet. Detta innebär att 

könssegregering är förbunden med en process som benämns könsmarkering 

som innebär att människor symboliskt manifesterar kön. Människorna 

könsmärker företeelser, arbetsuppgifter, positioner, yrken, organisationer och 

branscher (Forsberg m.fl. i Robertsson 2003). Könsmärkta egenskaper eller 

kvalifikationer som förknippas med manlighet är bland annat kraftfull, 

karriärinriktad, risktagande, fysiskt stark, dominerande och mäktig. Egenskaper 

som tålmodig, känslig, fingerfärdig, hjälpsam, serviceinriktad, omvårdande och 

hög toleransnivå förknippas med kvinnor och det kvinnliga (Westberg-

Wohlgemuth i Robertsson, 2003). Kunskap om könsmärkning blir ett sätt att 
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identifiera de mekanismer som återskapar segregering av yrken och förmågor 

(Westberg i Robertsson, 2003). 

 

5. Tidigare forskning 
Detta avsnitt redogör för hur svensk och internationell forskning beskriver och 

diskuterar frågor som rör arbetsfördelning mellan män och kvinnor på 

arbetsplatser. Avsnittet inleds med en beskrivning av skilda förväntningar på 

män och kvinnor på arbetsplatsen. Därefter presenteras forskning som 

beskriver arbetsfördelning i förskolan utifrån både skilda yrkeskategorier och 

kön. Dessutom lyfter forskning fram hur kvinnliga och manliga förskollärare 

kan ha olika perspektiv på lek. Avslutningsvis beskrivs forskning hur vardagliga 

rutiner i förskolan kan skapas utifrån begreppet air of care. 

 

5.1 Förväntningar på män och kvinnor på arbetsplatsen 
Nordberg (2004) har bedrivit en svensk forskning där hon intervjuar män som 

arbetat som sjuksköterskor, förskollärare, fritidspedagoger, damfrisörer, 

lågstadielärare och kontorister. Intervjuerna har också genomförts med deras 

kvinnliga kollegor för att kunna studera hur heteronormativitet och begrepp 

som maskulinitet/manlighet och femininitet/kvinnlighet strukturerar och 

producerar könade identiteter. I samband med forskningens resultat hänvisar 

Nordberg (2004) till Adkins som framhåller att det finns förväntningar att både 

män och kvinnor rör sig mellan olika könspositioner på den moderna 

arbetsmarknaden. Männen förväntas att använda sig av feminint kodade 

egenskaper, exempelvis genom att visa känslor, vara mer sociala, utföra 

kvinnligt kodade sysslor och ta hand om barn. På samma sätt förväntas att 

kvinnor använder sig av maskulint kodade egenskaper (Nordberg, 2004). 

I Sverige har den ökande jämställdhetsretoriken lyft fram öppenhet för 

en genusflexibilitet och mer flexibla könskonstruktioner (Nordberg, 2004). Det 

förekommer även ett ideal av den nye mannen kontra en traditionell 

manlighetsideal (Adkins i Nordberg, 2004). Detta kommer med fokus på 

könsöverskridande könsformeringar samtidigt som det gynnar jämställda 

könsrelationer. Däremot kan det finnas olika förväntningar på både hur män 

ska uppföra sig och vilken roll de ska inta i en kvinnodominerad verksamhet. 

Den nya mannen kan utföra kvinnligt kodade sysslor och vara annorlunda än 



7 
 

andra män, samtidigt kan den vanlige mannen bidra med ett nytt perspektiv 

inom kvinnoverksamheten (Nordberg, 2004). 

 

5.2 Arbetsfördelning i förskolan utifrån skilda yrkeskategorier 
Enligt den svenska skollagen (SFS 2010:800) och läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2016) är det förskolläraren som ska ansvara för den pedagogiska 

verksamheten. Däremot visar Eriksson (2014) utifrån en litteratur- och 

intervjustudie genomförd med utvecklingsledare, förskolechefer, barnskötare 

och förskollärare att förskolläraren har svårigheter att inta det ansvaret i den 

svenska förskolan. Studiens resultat visar att förskollärare prioriterar personliga 

relationer och lojalitet mot övriga yrkeskategorier (barnskötare) i arbetslaget 

framför att hävda den egna yrkeskunskapen. Detta förklaras utifrån synen på 

förskolan som är en platt och omsorgsrelaterad organisation där råder starka 

vänskapsrelationer som bygger på en likhetsprincip (Eriksson, 2014). Ett sådant 

förhållningssätt kan medföra svårigheter att balansera mellan en kollega- och 

vänskapsrelation.  

Studiens resultat visar även att det är känsligt att diskutera och ta upp 

frågor som rör skillnader i ansvar- och arbetsfördelning utifrån olika 

yrkeskategoriers kunskap och kompetens (Eriksson, 2014). Den bild som 

framträder i intervjuerna är att det på förskolenivå sker en balansgång mellan 

att fördela ansvar och arbetsuppgifter utifrån yrkeskunskap och att ta ansvar för 

kollegor genom att tillämpa ett demokratiskt förhållningssätt och en rättvis 

fördelning. Utvecklingsledaren i intervjun berättar att det var svårt att förändra 

den platta organisationsstrukturen där ansvar och arbetsuppgifter fördelats lika 

och det finns en rädsla för att göra åtskillnad på barnskötarnas och 

förskollärarnas kunskap och kompetens. Å andra sidan påpekar en intervjuad 

förskolechef att teoretiskt grundad kunskap inte kan ersättas av praktisk 

erfarenhet. Förskolechefen betonar att det är förskolläraren som ansvarar för 

det pedagogiska arbetet i förskolan. 

 I intervjuerna framgår att den ansvar- och arbetsfördelning som 

förekommer i den pedagogiska praktiken i förskolan exempelvis påverkas av ett 

demokratiskt förhållningssätt och relationer mellan arbetskamrater kontra 

bekräftelsen av den egna yrkeskunskap samt idéer om rimlig arbetsbelastning 

(Eriksson, 2014, s. 11). Den fördelningen av ansvar och arbetsuppgifter som sker 
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i förskolan kan snarare relateras till en idé om ett demokratiskt förhållningssätt 

och en princip om rättvis fördelning än att arbetsuppgifter fördelas utifrån 

yrkeskunskap (Eriksson, 2014, s. 12).  

 

5.3 Arbetsfördelning i förskolan utifrån skilda kön 
En svensk kvalitativ studie med fjorton manliga förskollärare visar att det är den 

kvinnliga normen som är den rådande i förskolan (Havung, 2000). Utifrån 

intervjuer och observationer genomförda med dessa förskollärare som arbetar i 

tio olika förskolor förekommer det att den kvinnliga normen är överordnad den 

manliga. Detta innebär att manliga förskollärarna anpassar sig till 

majoritetskulturen och underordnar sig de mönster som råder. Liksom kan 

arbetssätt och innehåll uppfattas som könsneutral trots den starka kvinnliga 

prägel som visas i förskoleverksamheten. Dessa manliga förskollärare uppfattar 

också att de kvinnliga könsmärkta och icke könsmärkta sysselsättningarna har 

större utrymme i förskolan medan de manliga könsmärkta aktiviteterna 

marginaliseras.  

Studiens resultat visar att den fysiska inomhusmiljön har kvinnliga 

förtecken där kvinnor tar ansvar för inredningen av förskolans inomhusmiljö 

(Havung, 2000). Manliga förskollärare är delaktiga och aktiva när det gäller 

sysselsättningar som kopplas till kvinnor. Detta innebär alla rutinssituationer 

som mat, vila, av- och påklädning och alla omvårdnadssituationer som att byta 

blöjor, torka näsan, knyta skoband, hjälpa på toaletten (Havung, 2000, s. 101). 

Manliga förskolläraren menar att de hjälper till att sy, väva, baka, klippa och 

klistra, vilket också kopplas till kvinnliga sysselsättningar. Männen i studien 

visar att de tar större ansvar för manliga könsmärkta aktiviteter som 

vaktmästare, idrott och snickeri. Däremot finns det andra aktiviteter som anses 

vara icke könsmärkta, exempelvis att bygga, samling, sagoläsning eller musik, 

där män och kvinnor delar lika mycket. Dessa manliga förskollärare berättar 

även att både kvinnliga och manliga förskollärare har samma ansvar. Målet med 

arbetet och barnens behov styr innehåll och arbetssätt samtidigt som de 

försöker ta vara på det man är bra på (Havung, 2000). 

Havung (2000) kopplar studiens resultat till Hirdmans resonemang som 

framhåller att uppfattningen om arbetsdelning utgår ifrån traditionella 

könsroller, könspositioner och föreställningar om vem som gör vad i samhället. 
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Det förekommer också skilda uppfattningar om män och kvinnor i samhället 

där kvinnor kan representera ordning och reda medan män tillåts vara lite 

slarviga. Dessutom finns det en överenskommelse och genuskontrakt i förskolan 

som reproducerar uppfattningar om vad kvinnor och män gör och förväntas 

göra, även om alla genomför gemensamma aktiviteter i förskolan (Havung, 

2000). Genuskontrakten förekommer i arbetsfördelningen när både manligt 

eller kvinnligt könsmärkta aktiviteter fördelas i arbetslaget. Däremot visar 

studien att de kvinnligt könsmärkta sysselsättningarna tar större plats i 

förskolan, vilket betyder att majoriteten har störst möjlighet att påverka 

innehållet och arbetssätt i verksamheten (Havung, 2000).  

En australiensk intervjustudie som genomförts med en manlig 

förskollärare visar på de utmaningar som finns för att positionera sig som man i 

ett kvinnodominerat yrke (Sumsion, 2000). Enligt förskolläraren är han 

medveten att arbetet med små barn i förskolan relateras till kvinnor samtidigt 

som det finns misstankar mot män som arbetar i förskolan. Han berättar att det 

finns utmaningar att hitta en balans mellan de sociala uppfattningar om 

maskulinitet som begränsar män att göra saker som kopplas till kvinnor, 

exempelvis att ta hand om små barn. Förskolläraren i intervjun använder sig 

också av olika strategier för att erövra legitimitet inför föräldrarna. Exempelvis 

genom att berätta att han är en del av arbetslag liksom att det inte finns någon 

skillnad mellan honom och hans kvinnliga kollegor.  

 

5.4 Manliga och kvinnliga förskollärares perspektiv på barns lek 
En annan svensk intervjustudie som genomförts med kvinnliga och manliga 

förskollärare redogör för deras erfarenhet och förhållningssätt gentemot 

barnens lekar (Sandberg & Pramling Samuelsson, 2005). Studiens resultat visar 

att kvinnliga förskollärare inte är så delaktiga i barnens lek, utan de föredrar att 

vara närvarande och lyssna på barnen. Dessa kvinnliga förskollärare förklarar 

att de inte vill störa leken genom att lägga sig i för mycket. Dessutom behöver de 

oftast avbryta sitt deltagande i leken för att exempelvis kunna samtala med 

föräldrar. Däremot berättar de manliga förskollärarna att de vill leka med 

barnen samtidigt som de bjuder in barnen att leka med dem. Syftet med detta är 

att förskollärarna vill lära känna barnen genom att leka med dem. Detta är 

också ett sätt för förskollärarna att vara närvarande om något barn behöver 
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hjälp. Utifrån dessa resonemang kan det framhävas att manliga förskollärare är 

mer delaktiga i vuxenorienterade och traditionella lekar som kopplas till idrott 

och utomhusaktiviteter (Sandberg & Pramling Samuelsson, 2005). Problemet 

med detta är att barnen inte själva leker sådana lekar utan förskollärarens 

styrning. 

Manliga förskollärare är mer villiga att delta i fysiska lekar, något som 

deras kvinnliga kollegor håller med om (Sandberg & Pramling Samuelsson, 

2005). Kvinnliga förskollärare företräder lugna lekar framför fysiska lekar. 

Kvinnor har hög kompetens i arbetet med små barn även om män med samma 

kompetens finns i förskolan (Havung & Birgerstam i Sandberg & Pramling 

Samuelsson, 2005). Kvinnor är dessutom mer orienterade emot sociala 

relationer och omsorg samtidigt som män är mer intresserade av vad de gör 

med barnen. Dessa skillnader i förskollärarnas perspektiv på lek kan spegla 

förskollärarnas barndomserfarenhet av lek (Sandberg & Pramling Samuelsson, 

2005).  

Studien visar också att manliga förskollärare förväntas att ta med något 

till förskolan som saknas (Nordberg i Sandberg & Pramling Samuelsson, 2005). 

De borde komplettera kvinnornas sätt att arbeta. Däremot har innehållet i 

förskolan inte ändrats på grund av inträdet av manliga förskollärare i förskolan, 

eftersom männen har anpassat sig till kulturen som redan finns (Havung i 

Sandberg & Pramling Samuelsson, 2005). Dessa manliga förskollärare intar de 

kvinnliga normer som exempelvis föreskriver att barnen inte får hoppa i hallen, 

utan att de måste hålla sig lugna. Detta kan betraktas som ett dilemma då skilda 

perspektiv på hur barnen leker, när manliga förskollärare endast har kvinnliga 

kollegor (Sandberg & Pramling Samuelsson, 2005).  

Sammanfattningsvis har studiens resultat kommit fram till att manliga 

förskollärare är mer engagerade i att delta i barnens lek framför deras kvinnliga 

kollegor (Sandberg & Pramling Samuelsson, 2005). Studien visar också att 

manliga förskollärare bidrar till en lekfull stämning i förskolan. Fysisk aktivitet 

och lekar är viktiga för de manliga förskollärarna, vilket kan ha koppling till 

deras egen barndom. Kvinnliga förskollärare tenderar att prioritera lugna lekar, 

vilket också kan relateras till deras barndom. Båda kvinnliga och manliga 

förskollärare är överens om att det är viktigt att ha inspirerande miljöer för 

inom- och utomhuslek. 
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5.5 ”Air of care” i förskolan 
En dansk artikel sammanfattar resultaten av fem studier som syftat till att 

rekrytera och locka fler män till verksamheter som innebär att arbeta med små 

barn (Wohlgemuth, 2015). Utifrån intervjuer och observationer med pedagoger 

visar de studierna att det låga antalet av män som arbetar med små barn delvis 

kan förklaras med hjälp av begreppet air of care. Air of care innebär oskrivna 

regler som förekommer i arbetet inom förskolan, vilket inte ifrågasätts 

(Wohlgemuth, 2015). Därmed lär personalen sig att läsa signaler och ta beslut 

enligt dessa regler som skapas i den vardagliga rutinen. Air of care är en 

produkt av en socialiseringsprocess som legitimerar personalen att ta egna 

beslut utifrån dessa oskrivna regler och överenskommelse som skapas i 

förskolan (Wohlgemuth, 2015). 

Studierna har också visat att det finns en gemensam överenskommelse 

att det behövs fler män i förskolan (Wohlgemuth, 2015). Kvinnliga pedagoger 

uppskattar att det finns fler män i förskolan, vilket inte innebär att förskolan 

måste i grunden ändra sitt sätt att arbeta. I intervjun med en kvinnlig pedagog 

berättar hon att alla pedagoger vill följa de rutiner som redan har skapats 

utifrån tidigare erfarenheter (Wohlgemuth, 2015). Däremot kan dessa 

vardagliga rutiner som följs i förskolan förknippas med hushållets rutiner, vilket 

kan vara kvinnligt könsrelaterade. I detta fall kan det uppstå missförstånd i 

arbetslaget om manliga pedagoger varken förstår eller respekterar de rutiner 

som redan är förankrade i förskolan (Wohlgemuth, 2015). 

 

5.6 Avslutande sammanfattning 
Ovanstående forskning har bland annat visat att det kan finnas olika 

förväntningar på hur män och kvinnor bör vara och vad de bör göra på 

arbetsplatsen (Nordberg, 2004). Dessutom kan det uppstå könsmärkta 

sysselsättningar som kopplas till män och kvinnor, något som även förekommer 

i förskolan (Havung, 2000; Nordberg 2004; Sumsion, 2000). Forskning visar 

att kvinnliga och manliga förskollärare är delaktiga i alla rutinssituationer och 

omvårdnadssituationer (Havung, 2000). Detta kan förklaras utifrån ett 

demokratiskt förhållningssätt och en princip om rättvis fördelning där alla 

oavsett kön eller yrkeskategorier gör samma sak i förskolan (Eriksson, 2014). 

Däremot visar forskning att kvinnliga och manliga förskollärare har skilda 

perspektiv och sätt att leka med barnen (Sandberg & Pramling Samuelsson, 
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2005). För övrigt visar studier att pedagogerna följer vardagliga rutiner i 

förskolan utifrån begreppet air of care (Wohlgemuth, 2015). Detta innebär att 

det finns oskrivna regler och överenskommelser mellan personalen, vilket 

bidrar till att skapa gemensamma rutiner i förskolan. 

 

6. Teoretiskt perspektiv  
Studien har ett socialkonstruktionistiskt perspektiv som teoretisk utgångspunkt. 

En central position inom socialkonstruktionism är att verkligheten är socialt 

konstruerad genom språklig kommunikation mellan människor (Robertsson, 

2003). Dessutom uppfattar människan verkligheten och skapar kunskap genom 

både språket och deras handlingar, vilket kopplas till sociala, historiska och 

kulturella kontexter. Utifrån detta hjälper ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv oss att förstå hur sociala konstruktioner av kön och genus kan 

komma till uttryck när det gäller ansvar- och arbetsfördelning mellan kvinnliga 

och manliga pedagoger i förskolan. I studien används begreppen genusordning, 

könsmaktordning och isärhållande, vilka bidra till att ge förståelse för det som 

ligger bakom pedagogernas berättelse och handlande under mina observationer 

på fältet. 

         

6.1 Kön och genus som sociala konstruktioner 
Människor konstruerar sina föreställningar om verkligheten och andra i 

interaktion med varandra (Robertsson, 2003). Detta synsätt ger oss redskap till 

att förstå hur grupperingar och kategoriseringar görs och konstrueras (Jalmert, 

2007). Ett exempel på detta är hur konstruktioner av normalitet och avvikelse, 

av underordning, överordning, inneslutningar och uteslutningar görs i viss 

kultur och sociala sammanhang. Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 

uppstår förståelsen av kön genom processer av könsformande praktik som kan 

se ut på olika sätt, variera och förändras över tid (Jalmert, 2007; Robertsson, 

2003). Detta innebär att kön ständigt omvandlas och förhandlas. Det 

socialkonstruktionistiska förändringsperspektivet betraktar kön som en social 

konstruktion som dagligen produceras och reproduceras i olika 

interaktionsprocesser (Connell m.fl. i Robertsson, 2003). Utgångspunkten är att 

det är i det vardagliga livet, sociala möten och samhandlingar med andra 
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människor, som föreställningar om kvinnligt och manligt uppstår och utmanas 

(Robertsson, 2003).  

Hirdman (i Jalmert, 2007) och Gannerud (2001) använder begreppet 

genus som betyder en social konstruktion av kön. Jalmert (2007) påpekar även 

att genus uppfattas som olika mönster av kvinnligt och manligt som utvecklar 

och utvecklas i sociala, psykologiska, kulturella, historiska, ekonomiska med 

flera kontexter. Dessutom kan olika konstruktioner ses som olika ordningar av 

kön, vilket beskriver en rad förankrade föreställningar och normer som har med 

människors kön att göra (Jalmert, 2007; Gannerud, 2001). Detta hänger 

samman med den socialkonstruktionistiska synen på genus som handlar om hur 

individer gör eller aktivt konstruerar kön, liksom femininitet och maskulinitet 

(Jalmert, 2007). Människor använder sig dessutom av kulturella och sociala 

redskap för att skapa positioner och normer utifrån det som anses vara kvinnligt 

och manligt.  

Innebörden av könsrelaterade föreställningar och normer används i 

samhället som viktiga kategoriserings- och ordningsprinciper i många olika 

kontexter (Gannerud, 2001). Detta innebär att betydelsen av genus och kön 

varierar, genom att genus i varje sammanhang samspelar med många andra 

faktorer hos både individ, omgivning och samhälle. Dessutom skapar och 

återskapar människor ständigt uppfattningar om kön och genus utifrån vad vi 

säger och gör, och vad vi tänker om oss själva och andra. 

 

6.2 Genusordning 
Begreppet genusordning används för att beskriva hur genus och kön kommer 

till uttryck i samhället (Gannerud, 2001). Genusordningen innefattar olika 

nivåer eller dimensioner. Detta innebär att på en symbolisk nivå finns 

föreställningar om kön som förmedlar en bild av hur män och kvinnor är och 

bör vara. Exempelvis är det som definieras som manligt respektive kvinnligt 

beskrivet som ömsesidigt uteslutande och i kontrast till varandra (Gannerud, 

2001). Detta betyder att dessa föreställningar om manligt och kvinnligt är djupt 

rotade i vårt kulturarv och att de oftast uppfattas som självklara och naturliga. 

Dessa föreställningar kan användas för att motivera och legitimera olika 

förhållanden på en strukturell nivå, till exempel hur olika sociala aktiviteter 

eller ekonomiska förhållanden är organiserade. 
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Genusordning är en viktig princip i alla samhällen (Gannerud, 2003). 

Den används som grund för fördelning av arbetsuppgifter och sysselsättningar, 

för fördelning av makt och inflytande och för hur mellan mänskliga relationer, 

som familjeliv, sexualitet och omsorg om barn – organiseras. En grundtanke i 

denna genusordning är principen om isärhållande, som betonar och föreskriver 

åtskillnad mellan män och kvinnor, i normer och ideal och i positioner, 

uppgifter och roller (Hirdman i Gannerud, 2003). En annan grundtanke är att 

genus innehåller en hierarkisk ordning, en maktskillnad, där det som 

förknippas med män och manlighet i de flesta sammanhang är överordnat det 

som definieras som kvinnlig eller förknippas med kvinnor (Hirdman i Gannerud 

2003). 

Könsstrukturer och hierarkier förändras och modifieras i samspel med 

flera olika faktorer (Gonäs, Lindgren & Bildt, 2001). Dessutom kan olika 

arbetsuppgifter fördelas utifrån föreställningar om det som anses vara kvinnligt 

och manligt, vilket bidrar till att skapa olika strukturer och hierarkier inom 

arbetsplatsen. Detta innebär att det kan finnas arbetsuppgifter som uppfattas 

som både manliga och kvinnliga. Sådana föreställningar har relation till hur 

könsrelationer hänger samman med övriga aspekter av arbetsorganisatoriska 

förändringar (Blomqvist, 2001).  

Jalmert (2007) kallar genusordning för könsmaktsordning. Detta 

innebär att könsmaktsordning synliggör maktaspekten och visar att kön och 

makt hör ihop. Relationen mellan kön och makt kan se olika ut beroende på 

vilken kultur som människan befinner sig i (Jalmert, 2007). 

Könsmaktsordningen är alltså en struktur som är aktiv i den process där olika 

genus görs. Det är könsmaktsordningen som formar olika genus och kan också 

fungera som ett sätt av att reproducera sig själv. Genom historien, i uppfostran, 

i olika kulturer och av många andra orsaker har könsmaktsordningen utvecklats 

så att det idag går att se att olika kön också betyder olika makt (Jalmert, 2007). 

 

6.3 Avslutande sammanfattning 
I denna studie betraktas kön och genus som sociala konstruktioner (Gannerud, 

2001, 2003; Jalmert, 2007). Detta innebär att kön och genus skapas och 

återskapas i interaktion mellan människor i olika sammanhang. Dessutom 

kommer föreställningar kring vad som är kvinnligt och manligt till uttryck i 
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samhället utifrån en genusordningsprincip (Gannerud, 2001, 2003). 

Genusordningen skapar positioner och roller som anses vara lämpliga för 

kvinnor och män, vilket används som grund för att fördela arbetsuppgifter och 

sysselsättningar mellan människor (Gannerud, 2003). Genusordning kan även 

kallas könsmaktsordning som synliggör den maktaspekt som skilda 

uppfattningar på genus och kön kan skapa och reproducera (Jalmert, 2007).  

 

7. Metod 
Denna studie har en kvalitativ ansats som är tolkande och konstruktionistisk i 

sin art (Bryman, 2007). I studien använder jag mig av en hermeneutisk 

tolkningsprocess som handlar om att tolka, förstå och förmedla människans 

upplevelser och handlingar (Westlund, 2015). Den ontologiska ståndpunkten i 

en konstruktionistiskt ansats innebär att sociala företeelser konstrueras i 

samspel mellan individer (Bryman, 2007). Därmed bidrar en kvalitativ studie 

till att förstå och tolka studiens intresseområde som syftar till att undersöka hur 

ansvar- och arbetsfördelning mellan kvinnliga och manliga pedagoger sker i 

förskolans vardagliga praktiker. För att kunna undersöka detta har jag valt 

deltagande observation som metodsansats.  

 

7.1 Deltagande observation 
Deltagande observation är en lämplig metod som används vid studier av sociala 

och kulturella mönster i grupper (Elvstrand, Högberg & Nordvall, 2015). Detta 

innebär att jag kan vara närvarande och delta i pedagogernas vardagliga 

göromål under en period för att undersöka vad som händer, lyssna på vad de 

säger och ställa frågor. Därmed intar jag en roll som deltagande observatör 

vilket innebär att jag deltar i samspel och samtal med pedagogerna (Fangen, 

2005). Under deltagande observation kan observatören vara engagerad genom 

att lyssna på deltagarnas samtal eller delta i direkta informella samtal (Fangen, 

2005).  

Det finns flera fördelar med deltagande observation som metodsansats 

(Fangen, 2005). Exempelvis kan jag som observatör skapa en enhetlig bild av 

deltagarna genom att delta i fältet under längre period, jämföra vad deltagarna 

säger med vad jag ser samt röra mig utanför deltagarnas selektiva perspektiv. 

Dessutom studerar deltagande observatören framförallt vilka aktiviteter 
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människor själva utför och vilka positioner de intar i ett visst sammanhang 

(Fangen, 2005). I relation till studiens syfte kan deltagande observation bidra 

till att synliggöra och konfrontera vad kvinnliga och manliga pedagoger säger 

och gör under deras praktiska handlande.  

 

7.2 Urval, undersökningspersoner och avgränsningar 
Valet av plats och informanter har utgått ifrån studiens syfte, frågeställningar 

och problemområde. Jag har använt mig av selektiva urval för att kunna 

genomföra deltagande observation (Shatzman & Strauss i Fangen, 2005). Detta 

innebär att jag har kartlagt och avgränsat mitt urval utifrån en rad möjliga 

miljöer och universum av personer som är intressanta för studien. I studien har 

jag använt mig av både ett s.k. nätverksdefinierat universum och ett geografiskt 

definierat universum (Froystad i Fangen, 2005). Dess huvudkriterium är att 

informanterna är relaterade till varandra genom tillhörighet i en organisation 

och befinner sig på en arbetsplats. Utifrån detta har jag haft kontakt via e-post 

med en nyckelinformant som har en position som förskolechef. Förskolechefen 

har direkt kontakt med andra förskolechefer, vilket bidragit till att få kontakt 

med och tillträde till arbetslag i förskolan som består av manliga och kvinnliga 

förskollärare. 

Däremot har det varit svårt att hitta några arbetslag där alla är utbildade 

förskollärare. Anledningen till detta är att det finns olika yrkeskategorier som 

arbetar i förskolan, bland annat barnskötare och andra personer med olika 

pedagogiska utbildningar (Eriksson, 2014). Dessutom består de flesta arbetslag 

av kvinnor, eftersom det finns ett lågt antal manliga förskollärare som arbetar i 

förskolan (Skolverket, 2017). I detta fall har jag avgränsat mitt urval till kriteriet 

att deltagarna i studien bör bestå av åtminstone två arbetslag med både manliga 

och kvinnliga pedagoger, oavsett vilken utbildning de har. Därför används det 

mestadels i texten samlingsnamnet pedagog för att benämna olika 

yrkeskategorier som finns i förskolan. Pedagogernas ålder och yrkeserfarenhet 

har inte använts som kriterier, eftersom studiens intresseområde ligger på kön 

och genus.  

Tre förskolarbetslag har visat intresse för att ställa upp på 

observationerna efter de har kontaktats av min nyckelinformant. Slutligen valde 

jag två arbetslag som ligger geografiskt nära varandra, vilket möjliggjort för mig 
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som observatör att åka mellan förskolorna. Ett arbetslag tillhör förskolan 

Fantasi. Det andra arbetslaget tillhör förskolan Harmoni. Båda förskolor ligger i 

en mellanstor stad i Sverige.  

 

7.3 Data och insamlingsteknik  
Jag har använt mig av fältanteckningar med hjälp av anteckningsblock och 

penna för att kunna samla in data under observationerna. Fältanteckningar 

innebär att skriva ner på pappret händelser som forskaren har sett och hört, 

exempelvis när pedagogerna har genomfört någon aktivitet med barnen och 

samtalar sinsemellan samt när jag har informella samtal med pedagogerna 

(Fangen, 2005). Fältanteckningar möjliggör att jag alltid har kunnat läsa och 

återvända till anteckningarna som skrivit på plats, vilket har blivit underlag för 

studiens resultat och analys. 

Under observationsperioden har det varit svårt att undersöka vilka 

likheter och skillnader som finns i ansvar- och arbetsfördelning mellan 

kvinnliga och manliga pedagoger. I detta fall har jag haft få några informella 

samtal med pedagogerna på avdelningen, några tillfällen vid matstunden samt 

när de var ute med barnen. Jag har frågat pedagogerna om hur de fördelar 

uppgifter mellan dem och om det finns något särskilt som endast manliga eller 

kvinnliga pedagoger gör i förskolan. Deltagande observation underlättar 

därmed att ställa bra frågor eftersom det är forskaren som ser vad som är 

relevant att fråga samt när finns villkor för samtalet (Fangen, 2005). Informella 

samtal har också uppkommit när pedagogerna spontant kommit att samtala 

med mig och ställt frågor som rör studiens syfte.  

 

7.4 Genomförande 
Observationerna har genomfört under fem dagar vid fem tillfällen på varje 

förskola. På grund av begränsad tid har det inte varit möjligt att observera 

under flera veckor. Fangen (2005) beskriver att kortare fältarbete även kan 

generera goda och tillräckliga data. I detta fall har fem observationsdagar varit 

tillräckligt eftersom jag har fått mycket data under de fem dagarna. 

Förskolan Fantasi har observerats under tre dagar mellan kl. 09.00 och 

kl. 12.00 och två dagar mellan kl. 12.30 och kl. 15.30. Förskolan Harmoni har 

observerats under tre olika dagar mellan kl. 12.30 och kl. 15.30 och två dagar 

mellan kl. 09.00 och kl. 12.00. Det är viktigt att människor och skeenden 
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observeras vid olika tidpunkter på dagen och på olika veckodagar för att inte 

riskera att dra felaktiga slutsatser om personers beteende eller om vissa 

händelser (Hammersley & Atkinson i Bryman, 2007). Därför har jag valt att 

observera vid olika tidpunkter för att kunna ha möjligheter att se variationer 

som uppstått i pedagogernas beteende och situationer på förskolorna vid olika 

tillfällen, exempelvis: vid samling, matstund, påklädning och vilostund. 

  

7.4.1 Förskolan Fantasi 
Avdelningen på förskolan Fantasi består av 31 barn i 5 årsåldern och 6 

pedagoger. Pedagogernas namn, kön och yrkeskategori beskrivs i följande 

tabell.  

 

Namn Kön Yrke 

Tyra Kvinna Barnskötare 

Raschida Kvinna Barnskötare 

Sofia Kvinna Barnskötare 

Anna Kvinna Förskollärare 

Margareta Kvinna Förskollärare 

Svante Man Förskollärare 

Tabell 1: Pedagoger som arbetar på förskolan Fantasi (pedagogernas namn är 

fingerade). 

 

Avdelningen på förskolan Fantasi delas upp i tre olika rum: röda rummet där 

barnen kan bygga med lego och där finns ett dockhus eller lekstuga; vita 

rummet där barnen kan pyssla, rita, måla och äta mellanmål samt blåa rummet 

där barnen har samling, bygger med plus plus och klossar. I blåa rummet finns 

det även en dator och soffa där personalen samlas. På avdelningen delas 

rummen utifrån olika ämnen: matematik, språk, naturvetenskap och teknik som 

kopplas till läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016). Barnen äter lunch i en 

matsal som ligger på en närliggande skola. 

Vid de fem dagarna på förskola Fantasi har jag mestasdel genomfört 

observationerna i förskolornas inomhusmiljö. Vid de tre första dagarna har jag 

varit med i matsalen som ligger utanför förskolan Fantasi. Dessutom har jag 

varit ut på förskolegården vid några få tillfällen på båda förskolorna. I början 
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har det varit svårt att hitta en plats för att kunna observera, eftersom 

avdelningarna uppdelas i små rum. Barnen och pedagoger är utspridda och gör 

olika aktiviteter. Därmed har jag under den första dagen försökt bekanta mig 

med miljön genom att förflytta mig mellan rummen. Samtidigt har jag 

spenderat tid på att lära mig namn på barnen och pedagogerna samt försöka 

skapa någon tillfällig relation till dem. Detta underlättar att de vänjer sig vid 

min närvaro och minskar reaktiva effekter (Bryman, 2007). Detta betyder att 

minskande reaktiva effekter bidrar till att pedagogerna och barnen beter sig på 

ett naturligt sätt vid min närvaro. 

Under de följande dagarna blev det lättare att hitta en plats för att 

genomföra observationerna och göra anteckningar. Barnen och pedagogerna 

har också verkat vänja sig med min närvaro. Barnen brukar komma att samtala 

med mig och bjuder in till lek. Vid några tillfällen har jag avstått från att leka 

med dem eftersom studiens fokus ligger på ansvar- och arbetsfördelning mellan 

pedagogerna. Däremot är delaktigheten oundviklig under en deltagande 

observation (Bryman, 2007). Å andra sidan kan det vara svårt att bedöma i 

vilken utsträckning jag som observatör bör vara aktiv eller passiv deltagare (Van 

Maanen i Bryman, 2007). De flesta anteckningar har gjorts i blåa rummet 

eftersom pedagogerna brukar samlas där för att arbeta med administrativa 

uppgifter och ha samling med barnen.  

 

7.4.2 Förskolan Harmoni 
Avdelningen på förskolan Harmoni består av 18 barn mellan 3-5 årsåldern och 3 

pedagoger. Pedagogernas namn, kön och yrkeskategori beskrivs i följande 

tabell.  

 

Namn Kön Yrke 

Carina Kvinna Förskollärare 

Linn Kvinna Förskollärare 

Henri Man Barnskötare 

Tabell 2: Pedagoger som arbetar på förskolan Harmoni (pedagogernas namn 

är fingerade). 
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Avdelningen på förskolan Harmoni delas upp i ett stort rum där barnen bygger 

med klossar och stora legobitar och har samling; ett litet rum där barnen bygger 

med små legobitar; ett kök där barnen pysslar och målar samt en ateljé. 

Förskolan Harmoni liknar en hemmamiljö eftersom det finns mycket 

dekoration, gardiner och ett kök med spis, kylskåp, bord, stolar, soffa och skåp. 

På förskolan Harmoni har det varit lättare att observera i köket eftersom där 

finns en soffa där de tre pedagogerna bruka samlas. Barnen burkar främst vara i 

köket för att pyssla, dega eller måla. Detta bidrar till att observera pedagogernas 

icke-verbala kommunikation som innebär sättet om hur de rör sig, hur de 

placerar sig i rummet, vad de uttrycker med sitt kroppsspråk (Fangen, 2005). 

Vid de tre första tillfällena har jag kommit till förskolan Harmoni på 

eftermiddagen, vilket inneburit att barnen redan haft lunch. Barnen har fått gå 

ut efter jag kommit. Därmed har det varit möjligt att vara med och följa barnen 

och pedagogerna under på- och avklädningssituationer. Däremot har det varit 

svårt att observera ute eftersom barnen främst leker själva utan att få mycket 

stöd av pedagogerna. I detta fall har jag haft några små informella samtal med 

pedagogerna om studiens syfte. Under ett tillfälle har pedagogen Henri varit 

inne för att kunna duka innan barnen skulle komma in för att ha mellanmål. 

Därefter har jag också kommit in för att kunna ställa frågor till Henri som rör 

skillnader på arbetsfördelning mellan kvinnliga och manliga pedagoger. Efter 

det har alla barnen kommit in för att ha mellanmål med pedagogerna. 

Anteckningar har nämligen genomförts i köket där pedagogerna serverar och 

samtalar med barnen kring matsituationen. Det bidrar att observera 

pedagogernas verbala kommunikation på sättet de samspelar sinsemellan 

(Fangen, 2005). Det har varit ett bra tillfälle att se hur de tre pedagogerna delar 

ansvar och uppgifter sinsemellan under en gemensam stund. 

Under de två sista dagarna har observationerna genomförts på 

förmiddagen. Jag har varit inne och förflyttat mig runt alla rum på avdelningen 

för att kunna observera någon situation som kopplas till arbetsfördelning 

mellan pedagogerna. Innan lunch har pedagogerna haft en kort samling med 

barnen som har varit 5 minuter vid varje tillfälle. Samlingen innebär endast 

högläsning och en liten förberedelse innan maten. Efter det har jag varit med på 

lunch med pedagogerna och barn, vilket har möjliggjort att observera hur de 

samspelar med varandra. En direktkontakt med deltagarna i detta fall befrämjar 
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min förståelse och det blir enklare att eftersträva ett helhetligt perspektiv 

(Fangen, 2005). Observationerna har avlutats efter matstunden. 

 

7.5 Databearbetning och analysmetod 
Jag har använt mig av reflexiv tolkning utifrån ett empirinära analysarbete 

(Alvesson & Sköldberg, 2008). Ett reflexivt tolkningsarbete innebär att växla 

mellan data och teori, där samspelet mellan data och olika teoretiska begrepp 

bidrar till bredd och variation i tolkningsrepertoaren (Alvesson & Sköldberg, 

2008). Det första steget i en empirinära analysprocess börjar med sortering av 

fältanteckningarna. Anteckningarna kan därmed sorteras efter kategorier, 

exempelvis utifrån vissa typer av aktiviteter eller teman (Fangen, 2005). Detta 

kallas tolkning av första graden som betyder att forskaren endast konstaterar 

det som har sagts och hörts under observationerna (Fangen, 2005). Sorteringen 

har också gjorts i förhållande till studiens syfte som undersöker hur ansvar- och 

arbetsfördelning sker i förskolan. I detta fall har jag sorterat insamlade data 

utifrån både aktiviteter som pedagogerna har genomfört med barnen samt vad 

de har sagt och gjort om frågor som rör ansvar- och arbetsfördelning. 

Sorteringen har utgått ifrån de vardagliga aktiviteter som sker i förskolan: vid 

samling, matstund, vilostund och påklädning.  

Efter den första tolkningen har jag använt mig av en tolkning av andra 

graden för att kunna analysera det som jag har sorterat (Fangen, 2005). 

Tolkning av andra graden innebär att det genomförs systematiserade tolkningar 

som gör en koppling mellan den första tolkningen och studiens teoretiska 

perspektiv (Geertz i Fangen, 2005). Detta betyder att utdrag av observationerna 

har analyserats med hjälp av olika begrepp som förekommer i teoridelen, 

nämligen kön, genus, genusordning, könsmaktordning, isärhållande, 

kvinnokultur och yrkeskultur. Utifrån detta har jag skapat två olika kategorier. 

Den första kategorin beskriver pedagogernas uttalande som förekommer att 

ansvar- och arbetsfördelningen sker utifrån både en likhetsprincip och skilda 

yrkeskategorier, dvs. barnskötare och förskollärare. Den andra kategorin har 

skapats utifrån pedagogernas praktiska handlande som har synliggjort vilka 

outtalade ansvar de intar i genomförande av uppgifter.  

Avslutningsvis har jag använt mig av tolkning av tredje graden som 

innefattar en kritisk tolkning av det som analyserats (Fangen, 2005). Detta 
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förekommer i diskussionsdelen där resultaten diskuteras med hjälp av tidigare 

forskning. Detta är ett sätt att göra en kritisk tolkning med hänsyn till vad som 

redan har forskats om studiens ämne. Resultaten tolkas, analyseras och 

diskuteras i samband med studiens syfte att bidra med kunskap om hur ansvar- 

och arbetsfördelningen mellan manliga och kvinnliga pedagoger i förskolans 

vardagliga praktiker kan förstås utifrån ett genusperspektiv. Detta görs genom 

att beskriva och diskutera hur fördelningen visar sig i det vardagliga arbetet och 

hur pedagogerna själva anser hur fördelningen går till.  

 

7.6 Forskningsetiska aspekter 
Studien är genomförd i enlighet med forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet, 2017). Detta innebär frågor om hur informanter som har 

medverkat i studien behandlas med syfte att de skyddas från skador eller 

kräkningar (Vetenskapsrådet, 2017, s. 12). Vid en deltagande observation som 

involverar människor kräver det att deltagarna informeras om studiens 

ändamål (Vetenskapsrådet, 2017). Dessutom kräver det deltagarnas samtycke 

som bekräftar deras vilja att delta i studien. I detta fall har jag mejlat 

förskolechefer och arbetslag vid båda förskolorna tre separata informationsbrev 

som riktat sig till pedagoger (bilaga 1), vårdnadshavare (bilaga 2) och 

förskolechefer (bilaga 3). Pedagogerna har fått skriva på ett utskrivet 

informations- och samtyckesbrev under den första observationsdagen på 

förskolan. Skriftligt samtyckesbrev har inte krävts av barnens vårdnadshavare, 

eftersom studiens syfte inte riktar sig mot barn. Dessutom har jag inte använt 

mig av videoinspelningar och bilder under observationerna, vilket betyder att 

samtycke av barnens vårdnadshavare inte krävs i detta fall (Vetenskapsrådet, 

2017, s. 27).  

I informations- och samtyckesbrevet har pedagogerna fått information 

att deras deltagande är frivilligt och kan avbrytas när som helst under studiens 

gång. Pedagogerna har dessutom fått information att namn på förskolan, barn, 

pedagoger och annan personal anonymiseras i studien. Detta betyder att 

pedagogernas och förskolornas namn har fingerats med syfte att skydda deras 

identitet. Allt detta följer Vetenskapsrådets (2017, s. 40) etiska principer om 

sekretess och anonymisering. Studien har även följt konfidentialitetskravet 

innebörd om att obehöriga personer eller myndigheter inte skall ta del av 
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insamlade uppgifter under observationerna (Vetenskapsrådet, 2017). Detta 

innebär att det insamlade materialet endast skall användas för studiens 

ändamål och kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. 

 

7.7 Studiens kvalitet 
Det finns flera kriterier som används för att bedöma studiens kvalitet (Fangen, 

2005). Validitet är ett begrepp som rör fråga om vilken utsträckning studien 

undersöker det som avses att undersökas (Kvale i Thornberg och Fejes, 2015b). 

För att kunna bedöma det har jag tagit hjälp av Thornberg och Fejes (2015b, s. 

257-258) kritiska frågor om validitet. Detta innefattar exempelvis frågor 

huruvida både den valda metoden passar med studiens syfte och 

frågeställningar samt resultatet besvarar studiens syfte och frågeställningar. 

Deltagande observation passar som metod i denna studie eftersom den syftar att 

undersöka hur ansvar- och arbetsfördelningen mellan manliga och kvinnliga 

pedagoger sker utifrån deras praktiska handlande och beteende. 

Påverkansfaktorn på deltagarnas beteende kan även minskas med hjälp av 

deltagande observation (Thornberg & Fejes, 2015b). Deltagarna vänjer sig med 

min närvaro när jag deltar i och är på förskolan vid flera olika tillfällen. 

I studien används också kvalitetsbegreppen trovärdighet och 

tillförlitlighet (Barbour m.fl i Thornberg och Fejes, 2015b, s. 259). Dessa 

begrepp handlar om den systematiska processen under hela studien. Detta 

innebär exempelvis hur resultatet är trovärdigt, tillförlitligt, tydligt och 

förankrat i empirin. Det visas i studien med beskrivning av långa utdrag som 

används för att illustrera och validera mina resultat. Dessutom innefattar den 

systematiska processen hur jag har gått tillväga angående datainsamling och 

analys. Analys har genomförts med förankring i teori i förhållande till det 

insamlade empiriska materialet. Olika kategorier har skapats och beskrivits med 

hjälp av olika teoretiska begrepp som handlar om socialkonstruktionism, kön 

och genus. 

Jag har också använt mig av begreppet överförbarhet när det gäller 

studiens kvalitet (Fangen, 2005). Överförbarhet betyder att tolkningar av det 

som observerats kan överföras till att gälla också i andra, liknande sammanhang 

(Fangen, 2005, s. 276). Studiens resultat kan inte innebära en hög grad av 

överförbarhet med hänsyn till antal deltagande förskolor och pedagoger. Det 
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hade stärkt studiens kvalitet och överförbarheten i resultaten med fler förskolor 

med samma uppdelning. Däremot är resultatet användbart och visar på 

mönster som ger uppslag för vidare studier. Dessutom kan resultatet ge 

konkreta verktyg för att göra situationsanalyser samt användas för att öka 

förståelse för den vardagliga praktiken i förskolan (Thornberg & Fejes, 2015b). 

 

8. Resultat och analys  
I detta avsnitt redovisar jag resultaten som utgår ifrån analys av observationer 

som även innefattar några informella samtal som genomförts med pedagogerna 

på förskolorna Fantasi och Harmoni. Analysarbetet utgår ifrån en reflexiv 

tolkning (Alvesson & Sköldberg, 2008). Detta innebär att analysprocessen sker i 

samspel med utdrag från observationerna och informella samtal med 

pedagogerna samt studiens teoretiska perspektiv där begreppen kön, genus, 

genusordning, könsmaktordning, isärhållande, kvinnokultur och yrkeskultur 

lyfts fram.  

Resultaten indikerar att arbetsfördelning på båda förskolorna Fantasi 

och Harmoni sker utifrån den vardagliga rutinen som följs av arbetslagen vid 

samling, vilostund, matstund och påklädning. Resultaten presenteras utifrån två 

kategorier: ansvar- och arbetsfördelning utifrån pedagogernas tal och 

ansvarsfördelning utifrån pedagogernas handlingar. Det har visat sig att det 

förekommer skillnader i hur ansvar- och arbete fördelas utifrån vad 

pedagogerna har sagt och gjort. Dessa kategorier beskriver de uttalade och 

outtalade ansvar som har förekommit under observationerna. Detta innebär att 

ansvar uttalas som något som delas lika mellan pedagogerna och utifrån skilda 

yrkeskategorier. Däremot förekommer outtalade ansvar i pedagogernas 

handlande när de förmedlar normer, regler, lärande och ge omsorg till barnen, 

där kvinnorna tar det största ansvaret. 

 

8.1 Ansvar- och arbetsfördelning utifrån pedagogernas tal 
Resultaten som har baserats på pedagogernas egna redogörelser indikerar att 

ansvar- och arbetsfördelning på båda förskolorna Fantasi och Harmoni är lika 

mellan kvinnliga och manliga pedagoger vad gäller genomförande av praktiska 

aktiviteter och uppgifter. Det finns konkreta uppgifter som genomförs av alla 

pedagoger oavsett vilket kön eller pedagogisk utbildning de har. Den vardagliga 
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rutinen innefattar olika uppgifter och aktiviteter som utförs av pedagogerna vid 

olika tidpunkter under dagen. Detta kan innebära ledning av styrda aktiviteter 

som samling samt omsorgsrelaterade uppgifter, exempelvis att trösta barnen 

efter vilostunden. Pedagogerna framhåller att fördelningen sker snarare utifrån 

skilda yrkeskategorier som ingår i arbetslagen, det vill säga barnskötare och 

förskollärare. De påpekar även att det är förskollärarna som har det största 

ansvaret för det pedagogiska arbetet i förskolan. 

 

8.1.1 Fördelningen utifrån yrkeskategorier snarare än kön 
Utdraget visar hur ansvaret i förskolan också kan delas utifrån skilda 

yrkeskategorier som finns i arbetslaget. Efter samlingen på förskolan Fantasi 

klär barnen och pedagogerna på sig för att kunna gå till matsalen som ligger 

bredvid en skola. På väg dit samtalar jag med förskolläraren Svante om manliga 

pedagoger och frågor som rör min studie angående ansvar och uppgifter som 

fördelas mellan pedagogerna. Svante betonar att det finns ingen skillnad på 

manliga och kvinnliga pedagoger. Det innebär att alla gör samma sak och kan 

vara bra på olika saker. Däremot berättar han att det är förskollärarna som har 

ansvaret för det pedagogiska arbetet i förskolan. När jag ställer frågor om han 

känner fler manliga pedagoger som arbetar i förskolan eller om det finns någon 

skillnad på hur uppgifter fördelas i arbetslag svarar Svante:  

 

Svante: Det finns inte så många manliga pedagoger. Det har inte ändrat så 

mycket sedan jag börjat jobba som förskollärare. Tyvärr kommer det inte att 

förändras, tror jag. Jag har aldrig sett mig som en manlig pedagog, utan som en 

personal. Det finns ingen skillnad på mig och Anna. Vi anpassar oss efter barnet 

och verksamhet. Det finns ingen skillnad på hur ansvar- och arbete fördelas i 

arbetslaget. Man måste ju vara mångsidigt och träna på att göra olika saker. 

Man är olika och är bra på olika saker. Vi är tre förskollärare som sitter och 

planerar. De andra är barnskötare. Alla turas när det gäller vem som håller 

samling, fixar mellanmål, etc. Däremot är det vi förskollärarna som är ansvariga 

för att planera verksamhet (Fältsamtal, Förskolan Fantasi, dag 2). 

 

Skillnaden mellan barnskötarnas och förskollärarnas ansvar är något som 

förskolläraren lyfter fram. Margareta som arbetar på samma förskola, tar också 

upp detta under ett samtal. På eftermiddagen observerar jag barnen som leker i 
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dockhuset. Sedan kommer förskolläraren Margareta och frågar mig om mer 

detaljer i min studie. Hon påpekar också att det inte finns någon skillnad på 

manliga och kvinnliga pedagoger när jag ställer frågor om detta. Däremot 

betonar hon att det är förskollärarna som undervisar. 

 

Margareta: Det finns ingen skillnad på manliga och kvinnliga pedagoger. Jag 

kan säga att vi gör samma sak. Däremot är det vi förskollärarna som undervisar. 

De (barnskötare) har mindre ansvar. Men det kan vara olika från förskolan till 

förskolan. Varje förskola har sin egen kultur också (Fältsamtal, Förskolan 

Fantasi, dag 5).  

 

Utdragen visar att förskollärarna Svante och Margareta på förskolan Fantasi har 

en gemensam diskurs när det gäller hur ansvar- och arbetsfördelning i deras 

arbetslag. De berättar att det finns ingen skillnad på manliga och kvinnliga 

pedagoger, men det är förskollärarna som har det största ansvaret för det 

pedagogiska arbetet i förskolan. Svante lyfter fram att både barnskötarna och 

förskollärarna genomför praktiska saker som ingår i rutinen: att fixa mellanmål, 

samling, etc. Däremot påpekar han att det endast är förskollärarna som 

planerar. Margareta betonar även att det endast är förskollärarna som 

undervisar i förskolan. Svantes och Margaretas diskurser synliggör den 

yrkeskultur och den yrkesposition som genomsyrar förskolan (Waerness i 

Motevasel, 2002). Förskolans yrkeskultur och yrkesposition skapas och 

reproduceras av förskollärna när de samtalar om arbetsförhållandet i förskolan. 

Detta kan även kopplas till Jalmerts (2007) resonemang som belyser språket 

som redskap för att förstå hur grupperingar görs och konstrueras. Utifrån 

förskollärarnas uttalanden skapas det olika kategorier i arbetslaget: barnskötare 

och förskollärare som kan ha gemensamma eller skilda ansvar.   

Barnskötaren Henri på förskolan Harmoni delar med sig av en liknande 

diskurs som förskollärarna Svante och Margareta använder sig av. Under en 

observation på eftermiddag befinner Henri sig i köket medan förskollärarna 

Carina och Linn är ute med barnen. Jag kommer till Henri när han håller på att 

duka inför mellanmålet. Jag frågar Henri om det finns någon skillnad på honom 

som manlig pedagog och hans kvinnliga kollegor när det gäller ansvar- och 

arbetsfördelning i deras arbetslag. Han berättar att alla pedagogerna delar 
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gemensamma uppgifter som utgår ifrån ett schema. Henri betonar att det inte 

finns någon skillnad på manliga och kvinnliga pedagoger. Däremot lyfter han 

fram skillnaden som finns mellan yrkeskategorierna barnskötare och 

förskollärare: 

 

Henri: Förskolan har förändrats mycket. Det är färre personal och större 

barngrupper. I alla fall när det gäller uppgifter, vi turas om och alla gör allt. Det 

finns ett schema. Det är inte någon som är ansvarig för en viss aktivitet. Alla gör 

ju samma sak. Till exempel, den som kommer först fixar frukost; den som har 

mellantid är ansvarig för samling samt den som stänger har andra uppgifter. 

Visst finns det något som man är bra på. Däremot är jag inte bra på att dekorera 

miljön med julpynt. Detta tar de (kvinnliga pedagoger). Jag ser ingen skillnad 

på manliga och kvinnliga pedagoger. Jag ser inte mig som man, utan som en 

person. Vi gör allt här, men jag är barnskötare. Innan gjorde jag allt. Nu är det 

bara de förskollärarna som är ansvariga för andra saker (Fältsamtal, Förskolan 

Harmoni, dag 3). 

 

Det som barnskötaren Henri berättar är något som förskolläraren Linn även 

lyfter fram när vi är ute med barnen på en eftermiddag. Jag frågar Linn om hur 

arbetsuppgifter fördelas mellan henne, förskolläraren Carina och Henri. Linn 

berättar att förskolan har förändrat mycket gällande arbetsbelastning för 

pedagogerna. Detta omfattar främst uppgifter som inte har direkt koppling till 

både barnen och det pedagogiska arbetet. Hon säger att numera måste 

pedagogerna ansvara för administrativa saker som innebär beställning, 

planering och dokumentation. Linn påpekar också att alla pedagogerna hjälper 

varandra vad gäller praktiska saker. Däremot är det endast hon och Carina som 

genomför utvecklingssamtal och har ansvar för pedagogisk planering eftersom 

de är förskollärare. 

 

Linn: Vi gör allt och hjälps åt när det handlar praktiska saker. Men förskolan 

har förändrats mycket. Tidigare fick vi sitta mer med barnen. Nu behövs allt 

dokumenteras och rapporteras i förskolan. Vi är ansvariga exempelvis för att 

beställa leksaker, material, ta hand om ipaden, vara med på handledning, etc. 

Såna saker tar ju tid från barnen. Vi har inte så mycket tid. Vi kan få lite tid för 

att prata och planera när vi är ute. Det är mycket som måste fixas. Det är vi som 

ska anmäla oss till någon kurs. Det var inte så tidigare. Men det är jag och 
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Carina som genomför utvecklingssamtal och ta hand om pedagogisk planering 

eftersom vi är förskollärare (Fältsamtal, Förskolan Harmoni, dag 4). 

 

Barnskötaren Henri och förskolläraren Linn på förskolan Harmoni beskriver 

hur förskolan har förändrats med tiden. Pedagogerna ansvarar för andra 

administrativa uppgifter utöver det pedagogiska arbetet. Henri och 

förskolläraren Carina berättar att de hjälps åt och arbetsuppgifterna fördelas i 

arbetslaget utifrån ett schema. När det gäller praktiska saker gör alla pedagoger 

samma sak, dvs. det finns ingen skillnad på manliga och kvinnliga pedagoger 

angående uppgifters fördelning. Detta innebär att det finns arbetsuppgifter som 

uppfattas som både manliga och kvinnliga (Gonäs, Lindgren & Bildt, 2001). 

Däremot påpekar Henri och Linn att det är förskollärna som har ansvaret för 

det pedagogiska arbetet. I detta fall kan det anses att det kan finnas hierarkier i 

arbetsorganisationer, vilket kan förändras och modifieras i samspel med flera 

olika faktorer (Gonäs, Lindgren & Bildt, 2001). Utifrån Henris och Linns 

uttalanden kan det anses att dessa hierarkier skapas utifrån skilda 

yrkeskategorier: barnskötare och förskollärare. Det är detta som avgör hur 

några arbetsuppgifter ska fördelas i arbetslaget och vem som ska ansvara för 

dem.  

 

8.2 Ansvar- och arbetsfördelning utifrån pedagogernas handling 
Under genomförandet av olika aktiviteter i förskolan finns outtalade ansvar som 

kommer till utryck i pedagogernas praktiska handlande. Resultaten beskriver 

hur detta sker vid fyra olika aktiveter på förskolorna: samling, vilostund, 

matstund och påklädning. Dessa fyra olika aktiviteter presenteras eftersom de 

har varit framträdande vid alla tillfällen under datainsamlingen. Det 

förekommer dessutom ett gemensamt mönster vid dessa stunder, avseende vem 

som har ansvar för att förmedla normer, regler, lärande och ge omsorg i 

förskolan. 

 

8.2.1 Ansvar för att förmedla normer, regler, lärande och ge omsorg 
Följande citat utgår ifrån en observation på förskolan Fantasi som sker vid en 

samlingssituation. Förskolläraren Margareta och barnskötaren Sofia berättar 

för barnen att de har hittat en trasig leksak. De uppmanar barnen att de behöver 

värna om leksakerna som finns i förskolan. Efter det spelar Margareta och Sofia 
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två olika rollekar som visar två situationer som anses vara förekommande i 

förskolan. Utifrån detta visar utdraget hur samling används av pedagogerna 

som reglerande redskap. Detta innebär att pedagogerna använder samlingen för 

att förmedla regler och normer till barnen som anses vara acceptabla i 

förskolan. 

 

Under den andra dagen på förskolan Fantasi sitter jag i soffan i blåa rummet för 

att kunna observera barnen och pedagogerna. Fyra pedagoger (Anna, Tyra, 

Raschida och Sofia) sitter och fixar administrativa saker. Två pedagoger (Svante 

och Margareta) står och pratar om en trasig leksak som de har hittat. Sedan 

kommer ett barn och frågar Anna om hen får leka på ett annat ställe. Anna 

nickar. Efter 15 minuter säger Tyra till alla barn att de får städa innan de sitter 

för samling. Sedan sitter 22 barn och Anna, Tyra, Raschida och Svante på 

mattan medan Sofia och Margareta står för att kunna sätta igång med 

samlingen. Samlingen börjar när Margareta visar barnen den trasiga leksaken 

som är en dockvagn. Margareta berättar att det inte är ok att leksaker går 

sönder. Hon betonar att barnen måste värna om leksakerna som finns på 

förskolan. Sedan spelar Sofia och Margareta några rollekar som dramatiserar en 

hämtnings situation på förskolan. Sofia låtsas vara ett barn som inte vill gå hem 

när mamman (Margareta) kommer att hämta. Barnet (Sofia) springer runt på 

avdelningen och vägrar gå hem. Mamman (Margareta) måste springa efter 

barnet och säga flera gånger: ”: vi går hem nu!”. När rolleken är färdig frågar 

Margareta barnet: ”Är det ok att göra det mot sina föräldrar? - När mamma 

eller pappa kommer att hämna er betyder det att det är dags att säga hej då och 

gå hem”. Efter det spelar Margareta och Sofia en annan situation när barnet 

frågar två olika pedagoger om hen får byta lekstation. Sofia förklarar sedan att 

barnet inte behöver be samma sak två olika två fröknar. Sofia uppmanar barnen 

genom att säga: ”om en fröken säger ”ja” gäller det. Man behöver inte fråga en 

annan fröken” (Fältanteckning, Förskolan Fantasi, dag 2).  

 

Ovanstående utdrag visar att förskolläraren Margareta och barnskötaren Sofia 

leder samlingen som syftar till att visa barnen att de måste värna om 

leksakerna; de måste gå hem när föräldrarna kommer för att hämta dem samt 

att de inte behöver fråga samma sak till två olika pedagoger. Samlingen i denna 

situation betraktas vara ett medel att förmedla regler och normer till barnen, 

vilket betyder att de förväntas att uppföra sig på ett visst sätt. Dessa normer och 
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regler konstrueras genom språket som används i det sociala sammanhanget 

som pedagogerna och barnen befinner sig i (Jalmert, 2007).  Margareta och 

Sofia har tagit ansvar för att förmedla dessa regler som har skapats i förskolan 

med hjälp av språk som blir ett centralt verktyg i denna process (jfr. Robertsson, 

2013).  

Vid en annan observation på förskolan Fantasi är det pedagogerna 

barnskötarna Tyra, Raschida och Sofia som leder samlingen. De genomför en 

aktivitet med barnen som handlar om julkalender. Under aktiviteten behöver 

Tyra avbryta samlingen två gånger för att kunna tillrättavisa ett barn som inte 

sitter still. När samlingen avslutas kommer pedagogen Sofia som berättar för 

barnen hur de måste uppföras på ett artigt sätt vid mellanmålet. Utdraget visar 

hur samlingen används av pedagogerna för att tillrättavisa barnen. Samtidigt 

blir samlingen ett redskap för att förmedla gemensamma normer vid 

matsituationen som sker både hemma och på förskolan.  

 

Det är nästan dags för samling igen när jag befinner mig på förskolan Fantasi 

på en eftermiddag. Tyra fixar mellanmål mellan Anna och Svante dricker kaffe. 

Sedan kommer Tyra och säger att barnen får städa inför samlingen. Sedan 

börjar samlingen med Sofia, Tyra och Raschida som berättar om vad man kan 

göra med munnen. Det handlar om en julkalenderaktivitet som barnen gör 

varje dag vid samling. Tyra avbryter aktiviteten för att tillrättavisa ett barn som 

inte sitter still. Tyra säger: ”Sitt still! Det gör man inte, stopp det, det är sista 

chansen. Detta gäller alla. När man säger tyst… man får inte störa och prata 

med andra kompisar när vi sitter på samlingen”. Efter det fortsätter Tyra med 

aktiviteten och avbryter den igen efter en stund. Hon riktar blicken mot samma 

barn och säger: ”Det var sista chansen som sagt, gå härifrån!”.  När aktiviteten 

avslutar kommer Sofia och samtalar med barnen: ”Innan vi är på mellis, kom 

ihåg en sak” När man vill ha någonting att äta och dricka då säger man: ’kan jag 

få en smörgås, tack’. Det är inte trevligt om man kommer och säger: jag vill ha 

en smörgås. Bra att ni kommer ihåg.  Det gäller samma sak när ni är hemma.”. 

Efter det börjar mellanmålet serveras (Fältanteckning, Förskolan Fantasi, dag 

4). 

 

Utdraget visar att barnskötaren Tyra tar ansvar för samlingen och förmedlar 

regler om hur barnen behöver sitta på samlingen. Dessutom berättar Sofia för 
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barnen på vilket sätt de behöver uppföra sig vid mellanmålet. Därmed blir 

samlingen en arena för socialisering till normer och värdering som sker på 

förskolan (Robertsson, 2003). Barnskötarna Tyra och Sofia har ansvaret för att 

socialisera dessa normer och värderingar för barnen. Sofia påminner barnen 

även att de bör uppföra sig på likadant sätt hemma. Detta är också ett tecken på 

hur konstruerade normer och värderingar som finns i samhället genomsyrar 

förskolans vardag, det vill säga att socialisering och reproducering av 

gemensamma normer sker på olika arenor (Robertsson, 2003). 

Följande utdrag visar en ytterligare samlingssituation som sker på 

förskolan Fantasi vid en annan dag. Det är förskollärarna Margareta och Svante 

som ansvarar för samlingen som handlar om annat tema inom 

julkalenderaktivitet. Margareta och Svante samtalar med barn kring slott, Q-

koder och vad barnen kan göra med händerna. Utdraget visar hur samling 

används av pedagogerna som ett lärande redskap som innebär en 

undervisningssituation. 

 

Vid en förmiddag på förskolan Fantasi sitter 21 barn och fem pedagoger på 

mattan för att kunna ha samling. Margareta och Svante som står leder 

samlingen och pratar om julkalender. Margareta öppnar en lucka som 

motsvarar dagens uppgift som handlar om slott. Margareta och barnen 

samtalar kring slottet. Margareta ställer frågor till barnen som svarar. Efter en 

stund frågar Svante barnen: ”vad händer med prinsessan på slottet?” Margareta 

ingriper och säger att barnet redan har svarat på det och byter plötsligt ämnet. 

Svante försöker ställa en fråga till men blir avbruten av Margareta som börjar 

prata med barnen. Efter diskussionen om slottet är färdig fortsätter Svante 

prata med barn om Q-koder. Han skannar en Q-kod som blir en bild på en 

hand. Svante frågar barnen om vad de kan göra med händerna. Barnen svarar 

att man kan klappa, vinka, dricka, hålla i kompisarna i händerna. Svante 

samtalar med barnen om roliga saker som man kan göra med händerna, 

exempelvis att teckna och prata med händerna (Fältanteckning, Förskolan 

Fantasi, dag 1).  

 

Samlingen på förskolan Fantasi betraktas vara en lärande situation. I detta fall 

för förskolläraren Margareta en diskussion med barnen kring ett slott, Q-koder 

och händer. Margareta ingriper när förskolläraren Svante frågar barnen om 
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prinsessan på slottet och avbryter honom när han ställer andra frågor till 

barnen. Svante fortsätter sedan med samlingen genom att diskutera med 

barnen vad vi kan göra med händerna, vilket Margareta avstår att delta i. 

Resultaten utifrån dessa tre utdrag indikerar att det är främst de fem 

kvinnliga pedagoger som har lett samlingarna vid de fem tillfällen som jag varit 

på förskolan Fantasi. Det har endast förekommit ett tillfälle som en manlig 

pedagog (Svante) har tagit ansvar för samlingen under datainsamlingen. I detta 

tillfälle delar han ansvaret för samlingen med en kvinnlig pedagog (Margareta). 

Med hänsyn till hur pedagogerna genomför samlingen kan det anses att 

skillnaderna mellan kvinnor och män manifesterar sig i det praktiska 

handlandet (Robertsson, 2003). Även om alla pedagoger har ansvar för 

samlingen indikerar studiens data skillnader på hur den genomförs och vilken 

roll pedagogen intar. Exempelvis har det varit mer framträdande att de 

kvinnliga pedagogerna ansvarar för att förmedla normer och regler som finns i 

förskolan. Detta kan också kopplas till genusordning, vilken används som grund 

för fördelning av ansvar- och arbetsuppgifter, inflytande samt hur mellan 

mänskliga relationer och omsorg om barn organiseras (Gannerud, 2003). 

I följande utdrag redovisas en sekvens som innefattar vilostund, 

matsituation och påklädning på förskolan Harmoni. Först beskriver jag en 

situation som sker efter vilostunden där förskollärarna Carina och Linn och 

barnskötaren Henri tröstar nyvakna barn. Sedan fixar Henri mellanmål som 

följer en vanlig rutin i förskolan där barnen serveras av pedagogerna. Efter 

mellanmålet hjälper pedagogerna barnen att klä på sig för att gå ut. Utdraget 

visar att Carina tar mer talutrymme än Linn och Henri angående 

omsorgsrelaterade situation efter vilostund. Dessutom tar hon också en 

fostrande roll när det handlar om att förmedlar regler till barnen om hur de bör 

sitta, äta och klä på sig.  

 

När jag kommer på eftermiddagen börjar några barn vakna efter vilan på 

förskolan Harmoni. Barnen sitter i en soffa som ligger i köket. Två barn sitter i 

soffan bredvid Linn och Carina. Carina säger att ett barn behöver sova mer 

genom att betona: ”Hen behöver det”. Sedan börjar ett annat barn att gråta. 

Henri kommer och tröstar barnet som gråter. Efter det kommer Carina och 

säger till andra barn som springer runt i köket: ”Det går inte att störa barnen 

som håller på att vakna. Ni får leka i annat rum. Nu är det jag som bestämmer”. 
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Sedan lämnar Henri barnet och går iväg när Carina tar hans plats. Henri 

kommer med en vagn för att kunna fixa mellanmål. Han dukar och plockar 

fram koppar, mjölk, smör, vatten och smörgåsar. Vid ett bord sitter Carina och 

Linn med åtta barn och vid ett annat bord sitter Henri med fyra barn. Carina 

frågar vad barnen vill ha som pålägg till smörgåsen. Sedan tillrättavisar Carina 

några barn som pratar: ”Vad gör ni?  Sluta att låta så här! Vi äter nu”. Henri 

serverar de andra barnen. Sedan säger Carina till ett annat barn: ”Du får inte 

sitta så här. Så här sitter man.”. Efter det frågar ett barn Henri: ”Jag vill ha en 

macka till”. Då svarar Henri: ”Hur många mackor har du ätit?”. Carina ingriper 

och säger: ”Han har redan ätit två. Han kan få en halv. Han klarar en halv. Åt 

din macka då”. När barnen äter färdig säger Linn till mig att vi går med barnen 

eftersom det har blivit mycket rörigt efter mellanmålet. Barnen går till 

kapprummet för att kunna klä på sig. Linn, Carina och Henri hjälper barnen 

med påklädningen. Henri hjälper ett barn att sätta på stövlar. Sedan fortsätter 

han hjälpa andra barn som be om hjälp att klä på sig. Bredvid Henri sitter 

Carina som säger till ett barn: ”Ta jackan”. Sedan vänder hon till annat barn och 

säger: ”Ta din overall och tröja, jag vet att du kan själv” (Fältanteckning, 

Förskolan Harmoni, dag 3).  

 

Vilostund innebär en del av omsorgsarbetet i förskoleverksamhet, vilket består 

av att tillfredsställa barns fysiska behov (Havung, 2000). Efter vilostunden visar 

det sig att båda förskollärarna Carina och Linn och barnskötaren Henri har 

gemensamt ansvar för att trösta och ta hand om barnen som är nyvakna. 

Däremot är det Carina som småningom tar mer plats, avgör och förklara hur 

länge ett barn behöver sova. Samtidigt är det hon som säger till andra barn att 

de får leka någonstans för att inte störa de nyvakna barnen. Henri, som sitter 

med ett gråtande barn i soffa, går ifrån när Carina kommer och tar hans plats. 

Denna situation kan relateras till kvinnokultur där omsorg kan kopplas till 

kvinnor (Ås i Motevasel, 2002). Detta innebär att pedagogerna har en 

gemensam förståelse om vem som ska göra vad när det gäller omsorg av 

nyvakna barn efter vilostunden. Dessutom förekommer det könsmaktsordnings 

aspekt som visas i relationerna mellan pedagogerna (Jalmert, 2007). 

Könsmaktsordning i vilostundens situation kan uppstå där Carina tar mer plats 

för att bestämma över och värna om barnens välmående efter vilan. 

Efter vilostunden kommer en vanlig situation på förskolan när barnen 

sitter och har mellanmål. I utdraget förekommer att både förskolläraren Carina 
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och barnskötaren Henri hjälper barnen med mellanmålet. Däremot är det mest 

Carina som uppvisar hur barnen behöver uppföra sig vid matbordet. Det är även 

Carina som ingriper och bekräftar hur mycket barnet får äta. Carina tar det 

största ansvaret vid mellanmålet vad gäller barnens uppförande vid en 

matsituation. Detta hänger samman med Ganneruds (2003) resonemang om 

genusordning som innefattar en princip om isärhållande. Principen betonar och 

föreskriver åtskillnad mellan män och kvinnor i normer, uppgifter och roller. 

Isärhållandets aspekt förekommer också vid påklädningssituationen på 

förskolan Harmoni. Alla pedagogerna har gemensamma ansvar för att hjälpa 

barnen att klä på sig. Däremot är det Carina som tar det störta ansvaret för att 

uppmana barn att klä på sig själva utan att de får stöd av pedagogerna. 

 

8.3 Avslutande sammanfattning 
Resultaten visar hur likheter och skillnader mellan manliga och kvinnliga 

pedagoger vad gäller ansvar- och arbetsfördelning konstrueras och 

reproduceras i arbetslagen. Det finns ansvar som är självklara för alla utifrån 

pedagogernas uttalanden och andra som synliggörs i pedagogernas handlingar. 

Å ena sidan förekommer likheter mellan pedagogerna när det gäller fördelning 

av praktiska uppgifter, exempelvis: att genomföra samling, fixa mellanmål, 

trösta barnen efter vilan samt hjälpa barnen att klä på sig. Detta hänger 

samman med jämställdhetsprincip som genomsyrar förskoleverksamheten där 

båda könen är representerade och har samma uppgifter (Havung, 2000). Det 

förekommer dessutom likheter i pedagogernas diskurs på både förskolorna 

Fantasi och Harmoni angående arbetsfördelning. De berättar att alla pedagoger 

gör samma sak oavsett vilken kön pedagogen har. Däremot indikerar 

observationerna att det är främst de kvinnliga pedagogerna som tar mer plats 

och ansvar vad gäller omsorgsrelaterade situationer och fostran av barn. 

Det är tydligt framträdande att de kvinnliga pedagogerna tar det största 

ansvaret för att förmedla de regler och normer som finns i förskolan till barnen. 

Detta görs exempelvis vid samlingarna på förskolan Fantasi och vid vilostund-, 

matstund- och påklädningssituationen på förskolan Harmoni. Om detta 

analyseras utifrån genusordningsaspekt kan det här mönstret förklaras på en 

symbolisk nivå (Gannerud, 2001). Det innebär att det finns rotade 

föreställningar om vilka uppgifter och vilken roll som kvinnor intar i samhället. 
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I detta fall är det kvinnliga pedagoger som förmedlar normer och regler till 

barnen och ansvarar för deras omsorg och uppfostran. Detta kan också kopplas 

till principen om isärhållande som betonar åtskillnad mellan män och kvinnor i 

normer och ideal och i positioner, uppgifter och roller (Gannerud, 2001). 

Skillnaderna om hur arbetsuppgifter fördelas i arbetslaget förekommer 

också i förskollärarnas uttalanden. De berättar att det finns ingen skillnad på 

hur ansvar- och arbetsuppgifter fördelas mellan manliga och kvinnliga 

pedagoger. Däremot framhåller pedagogerna att det uppstår skillnader om hur 

uppgifter fördelas utifrån skilda yrkeskategorier: barnskötare och förskollärare. 

Det är förskollärarna som har det största ansvaret för det pedagogiska arbetet, 

exempelvis planering, undervisning och dokumentation. Barnskötarna delar 

samma ansvar för genomförandet av praktiska uppgifter som ingår i den 

vardagliga rutinen i förskolan. Å andra sidan visar resultaten att de kvinnliga 

pedagogerna tar mycket utrymme vid olika situationer i förskolan, vilket 

uppfattas som naturligt och självklart för de manliga pedagogerna. 

Genusordning förekommer i dessa situationer utifrån de föreställningar om hur 

kvinnor bör vara och göra samt vilka sociala aktiviteter de ansvarar för 

(Gannerud, 2001). 

 

9. Resultatdiskussion 
I detta avsnitt diskuterar jag resultaten utifrån studiens syfte att bidra med 

kunskap om hur ansvar- och arbetsfördelning mellan kvinnliga och manliga 

pedagoger förstås i förskolans vardagliga praktiker utifrån ett genusperspektiv. 

Resultaten visar att ansvar- och arbetsfördelning mellan pedagogerna förstås 

utifrån två olika aspekter: pedagogernas tal och handling. Å ena sidan indikerar 

resultaten att det finns likheter mellan kvinnliga och manliga pedagoger i tal när 

de samtalar om fördelningen. Däremot förekommer det skillnader i handling 

när pedagogerna utför någon aktivitet eller uppgift under det vardagliga arbetet 

i förskolan. Dessutom indikerar resultaten att skillnader på fördelningen förstås 

utifrån skilda yrkeskategorier: förskollärare och barnskötare, vilket uppkommer 

i pedagogernas tal och handling. I förhållande till detta diskuterar jag likheter 

och skillnader mellan kvinnliga och manliga pedagoger vad gäller ansvar- och 

arbetsfördelning utifrån dessa två olika kategorier. 
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9.1 Likheter mellan manliga och kvinnliga pedagoger vad gäller ansvar- och 
arbetsfördelning 

Resultaten indikerar att fördelning av ansvar- och arbetsuppgifter sker 

på ett likvärdigt sätt när det gäller genomförandet av praktiska aktiviteter som 

ingår i den vardagliga rutinen på både förskolorna Fantasi och Harmoni. Svante 

och Margareta, som är förskollärare på förskolan Fantasi, berättar att alla 

pedagoger gör samma sak, oavsett vilken kön pedagogen har. Barnskötaren 

Henri och förskolläraren Linn på förskolan Harmoni påpekar också att 

pedagogerna hjälps åt och fördelar uppgifter lika mellan dem utifrån ett 

schema. På båda förskolorna är Svante och Henri delaktiga i alla vardagliga 

aktiviteter vid samling, matstund, vilostund och påklädning. Resultaten 

stämmer överens med forskning som visar att det råder en idé om ett 

demokratiskt förhållningssätt och en princip om rättvis fördelning i förskolan 

som är en platt organisationsstruktur (Eriksson, 2014). Utifrån ett 

genusperspektiv visar forskning att det finns förväntningar att män och kvinnor 

rör sig mellan olika könspositioner på den moderna arbetsplatsen (Adkins i 

Nordberg, 2004). Detta är något som exempelvis förekommer i en studie som 

visar att manliga pedagoger är delaktiga i alla rutinssituationer och 

omvårdnadssituationer som finns i förskolan (Havung, 2000).  

Förskolläraren Svante och barnskötaren Henri berättar att de är en del 

av arbetslaget och inte ser sig själva som manliga pedagoger, utan som personal. 

Henri på förskolan Harmoni berättar att pedagogerna kan vara bra på olika 

saker. Exempelvis lämnar han aktiviteter som omfattar pynt och dekoration av 

avdelningen till sina kvinnliga kollegor, eftersom de är bättre på detta. Henris 

uttalande om att det inte finns någon skillnad på personalens kön stämmer 

överens med forskning som visar att det råder en jämställdhetsretorik i Sverige 

som har fokus på genusflexibilitet som gynnar jämställda könsrelationer 

(Nordberg, 2004). Däremot kan Henris förhållningssätt gentemot pyntarbete 

skapa föreställningar att pynt och dekoration är könsmärkta aktiviteter som 

kopplas till kvinnoarbete (Havung, 2000). De intervjuade förskollärarna i 

Havungs (2000) studie berättar att kvinnliga könsmärkta sysselsättningar har 

större utrymme i förskolan, exempelvis att klippa och klistra. Detta innebär att 

den fysiska inomhusmiljön i förskolan har ett starkt kvinnligt förtecken. Den 

uppvisas till exempel hur avdelningen på Förskolan Harmoni inreds utifrån en 

tanke av hemmamiljö som relateras till kvinnor.  
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Henris uppfattningar att lämna pyntarbete till sina kvinnliga kollegor 

kan även förstås utifrån den kvinnliga kulturen som finns i förskolan. Detta är 

något som två olika studier visar när de framhåller att manliga pedagoger 

anpassar sig till majoritetskulturen och underordnar sig de mönster som råder 

(Havung, 2000; Sandberg & Pramling Samuelsson, 2005). Studierna framhäver 

också att innehållet i förskolan inte har ändrats genom inträdet av manliga 

förskollärare i förskolan, utan att männen har anpassat till kulturen som redan 

finns. 

Dessa likheter mellan manliga och kvinnliga pedagoger kan även 

diskuteras utifrån begreppet air of care som avser att det finns outtalade regler 

som människor följer utifrån sin erfarenhet (Wohlgemuth, 2015). På båda 

förskolorna har det observerats att pedagogerna är medvetna om sin roll och om 

vad de ska göra. Även om det finns ett schema att följa kan det uppstå oskrivna 

regler och normer som kommer till uttryck genom pedagogernas praktiska 

handlande. Dessa konstruerade oskrivna regler och gemensamma 

överenskommelser som finns i förskolan kan vara produkter av en 

socialisationsprocess som legitimerar pedagogerna samt leder dem att följa 

bestämda rutiner (Wohlgemuth, 2015). 

 

9.2 Skillnader mellan manliga och kvinnliga pedagoger vad gäller ansvar- och 
arbetsfördelning 
Skillnaderna mellan manliga och kvinnliga pedagoger uppstår när de intar en 

roll vid genomförandet av någon aktivitet. Det är mer framträdande i studien att 

kvinnliga pedagogerna tar en normerande och reglerande roll gentemot barnen. 

Förskolläraren Svante på förskolan Fantasi är närvarande och ibland delaktig 

under genomförandet av samlingar. Däremot är det kvinnliga pedagoger som 

främst förmedlar regler och normer till barnen om hur de bör uppföra sig, 

exempelvis: att sitta still, att tacka när de får mellanmål, inte springa iväg när 

föräldrar kommer att hämta, etc. De manliga pedagogerna har inte tagit denna 

roll under observationerna, utan de lämnar det ansvaret till sina kvinnliga 

kollegor. Detta stämmer överens med forskning som visar att manliga 

pedagoger anpassar sig till de kvinnliga normer som råder i förskolan (Havung, 

2000). Resultaten visar dock att förskolläraren Svante försöker ta mer plats 

under en aktivitet vid en samlingssituation. Däremot blir han avbruten av sin 

kvinnliga kollega som byter plötsligt ämnet.  
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På förskolan Harmoni har det observerats att det är de kvinnliga 

pedagoger främst som styr vilo- och matstunden samt påklädningen. De tar 

också en reglerande roll gentemot barnen genom att visa dem hur de bör äta och 

klä på sig. Barnskötaren Henri lämnar över ansvaret till sin kollega 

förskolläraren Carina när hon tar mer plats i omsorgen av nyvakna barn. Detta 

stämmer överens med forskning som visar att det finns en överenskommelse 

och genuskontrakt i förskolan som reproducerar uppfattningar om vad kvinnor 

och män gör och förväntas göra, även om alla genomför gemensamma 

aktiviteter i förskolan (Havung, 2000). Detta kan också kopplas till den danska 

studien som lyfter fram begreppet air of care när de gäller oskrivna regler och 

överenskommelse som skapas i förskolan, vilket också kan relateras till kön 

(Wohlgemuths, 2015). De kvinnliga pedagogerna är majoritet på förskolan 

Harmoni. Detta innebär att majoriteten har störst möjlighet att påverka 

arbetssätt i verksamheten (Havung, 2000). 

 

9.3 Skillnad utifrån skilda yrkeskategorier vad gäller ansvar- och 
arbetsfördelning 
Utifrån pedagogernas uttalanden visar resultaten att på båda förskolorna, 

Fantasi och Harmoni, är det förskollärarna som har ansvar för det pedagogiska 

arbetet. Detta är en skillnad som inte relateras till kön. Ansvar- och 

arbetsfördelning indikerar att ske utifrån skilda yrkeskategorier: barnskötare 

och förskollärare. Resultaten skiljer sig på så vis från Erikssons (2014) studie 

som visar att fördelningen av ansvar och arbetsuppgifter i förskolan snarare kan 

relateras till en princip om rättvis och lika fördelning än utifrån yrkeskunskap 

inom förskolan. Pedagogerna på båda förskolorna som är utbildade 

förskollärare lyfter fram sin yrkeskunskap genom att berätta att de har ansvar 

för planering, utvecklingssamtal och undervisning. Å andra sidan uttrycker 

barnskötaren Henri på förskolan Harmoni att han kunde göra allt förut, även 

om han var barnskötare. Henri visar en viss frustration över att han inte får 

utföra några uppgifter som han brukade göra tidigare. Detta antyder att frågor 

som rör skillnader om ansvar- och arbetsfördelning utifrån skilda 

yrkeskategorier också kan vara känsliga att diskuteras och tas upp i arbetslaget 

(Eriksson, 2014).  
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9.4 Avslutande sammanfattning 
Resultaten visar att det förekommer likheter och skillnader om hur ansvar- och 

arbete fördelas mellan manliga och kvinnliga pedagoger i förskolans arbetslag 

utifrån pedagogernas tal och handling. När pedagogerna talar om skillnader 

gällande kön använder de sig av en gemensam diskurs om jämställdhet som 

lyfter fram genusflexibilitet där alla gör samma sak, oavsett kön (Nordberg, 

2004). Däremot visar resultaten att skillnader görs och reproduceras i 

pedagogernas handlingar när de kvinnliga pedagogerna främst intar en 

fostrande roll gentemot barnen. Detta förstås som sociala konstruktioner som 

har givit kvinnorna ansvaret för barnens uppfostran i samhället (Gannerud, 

2001; Havung, 2000; Jalmert, 2007). Föreställningar om vilka positioner och 

roller manliga och kvinnliga pedagoger intar vid olika aktiviteter i förskolan kan 

också påverka hur de förhåller sig till barnen och genomför sitt arbete. Studien 

visar att de kvinnliga pedagogerna främst tar en reglerande och normerande 

position vad gäller barnens uppförande i förskolan. De manliga pedagogerna är 

delaktiga i alla situationer i förskolan. Däremot har det inte förekommit under 

observationerna att de intar lika reglerande och normerande roll gentemot 

barnen som deras kvinnliga kollegor.  

Dessutom visar resultaten att skillnader om hur ansvar- och arbete 

fördelas också sker utifrån skilda yrkeskategorier i förskolan, oberoende vilket 

kön pedagogen har. Detta förekommer både i pedagogernas tal och handling. 

Pedagogerna betonar att förskollärare och barnskötare delar samma ansvar när 

det gäller genomförandet av praktiska aktiviteter i förskolan, exempelvis att leda 

samling, ge omsorg vid vilostund samt hjälp barnen vid matstund och 

påklädning. Pedagogernas uttalande kan relateras till en idé om ett 

demokratiskt förhållningssätt och en princip om rättvis fördelning där alla utför 

samma aktiviteter i förskolan, oavsett yrkeskategorier (Eriksson, 2014). 

Däremot påpekar pedagogerna att det finns skillnader på fördelningen utifrån 

skilda yrkeskategorier där det är förskollärarna som ansvarar för det 

pedagogiska arbetet i förskolan. Detta förstås utifrån en juridisk aspekt som 

föreskriver att det är förskolläraren som ansvarar för den pedagogiska 

verksamheten (SFS 2010:800; Skolverket, 2016). 
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10. Metoddiskussion 
Under studiens gång har jag haft ett kritiskt förhållningsätt gällande min roll 

både som manlig observatör och manlig förskollärare. Detta innebär att mina 

egna erfarenheter och upplevelser om hur ansvar- och uppgifter fördelas i 

förskolan kan ha påverkan på både hur jag har genomfört observationerna och 

hur resultaten tolkats. Detta kritiska förhållningssätt motsvarar en idé av 

reflexivitet vilket betyder medvetenhet av hur mina förkunskaper och egna 

föreställningar påverkar min metodsansats (Maynard i Hardy & Bryman, 2004). 

Däremot visar studier att forskaren beskriver en tolkning av verkligheten där 

hans bakgrund och kunskap blir ett aktivt redskap i tolkningsprocessen 

(Thornberg & Fejes, 2015a).  

Det kan finnas strukturella skillnader mellan forskaren och 

informanterna som kan påverka informanternas reaktion gentemot studien 

(Fangen, 2005). En strukturell skillnad som utgörs av en könsskillnad mellan 

mig som manlig förskollärare och de observerade kvinnliga pedagogerna. 

Fangen (2005) beskriver att kvinnliga forskare upplever att det är enklare att få 

tillträde till fältet än manliga forskare. Däremot har jag inte upplevt svårighet 

att få inträde till förskolans miljö. Detta kan förklaras utifrån gemensamt yrke 

som jag delar med de kvinnliga pedagogerna, vilket inte påverkas av kön. Å 

andra sidan kan någon sorts identifiering på ett viss kön ha påverkan min 

metodsansats (Fangen, 2005). I så fall kan jag som manlig pedagog identifiera 

mig med de manliga pedagoger som är minoriteten i båda förskolor, vilket kan 

bli problematisk. Detta innebär att jag kan ha för lite distans till min egen 

position som observatör samtidigt som jag bedriver en studie för att främja min 

egen grupps intressen, nämligen manliga pedagoger. Fangen (2005) framhåller 

dock att identifiering är i huvudsak en positiv process under studiens 

genomgång. Samtidigt bör jag som deltagande observatör inta inte en sympatisk 

inställning till de människor som studeras, men det är viktigt att försöka 

upprätthålla en analytisk distans när jag skriver om dem. 

Det är angeläget att forskaren anlägger en kritisk blick i förhållande till 

strukturer och processer som påverkar informanternas förmåga att tolka sin 

situation, och forskarens förmåga att fritt tolka sina informanter (Fangen, 

2005). Detta betyder att forskaren skall förhålla sig kritiskt till analysen genom 

att försöka beskriva och förstå informanternas handlingar. Samtidigt som att 
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förstå och argumentera varför informanterna handlar som de gör utifrån deras 

bakgrund och sammanhang. Utifrån detta har jag hänvisat till teorin för att 

exempelvis förklara kvinnliga pedagogers handlingar vad gäller förmedling av 

normer och regler i förskolan. Detta förstås utifrån ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv på kön och genus med hjälp av begreppet genusordning som 

föreskriver vilka roller som kvinnor och män har i samhället (Gannerud, 2003; 

Robertsson, 2003). 

Dessutom kan det även förekomma ett etiskt problem knutet till 

analysen. När jag konstruerar kategorier angående outtalade och uttalade 

ansvar mellan pedagogerna riskerar jag objektifiera dem (Fangen, 2005). Detta 

kan innebära ett dominansförhållande eftersom pedagogerna själva inte har 

tillgång till samma metaforer eller positioner, exempelvis när resultaten 

indikerar att det är kvinnliga pedagoger som förmedlar regler och normer i 

förskolan. Däremot framhåller Fangen (2005) att analysen kan verka frigörande 

istället för objektiverande för informanterna utifrån en kritisk vinkling. Detta 

betyder att studien kan förmedla pedagogernas bild av sig själva och sätta den i 

en tolkningsram. Dessutom kan en kritisk vinkling bidra till att avslöja ideologi 

samt göra att pedagogerna reflekterar över sig själva och självständiga i 

förhållande till ideologin (Fangen, 2005). 

  

11. Slutsatser 
Resultaten indikerar att ansvar- och arbetsfördelning mellan kvinnliga och 

manliga förskollärare sker på lika sätt vad gäller genomförandet av praktiska 

aktiviteter som ingår i rutinen, exempelvis att ansvara för samling, vilostund, 

matstund och påklädning. Detta är något som har förekommit under 

observationerna utifrån pedagogernas tal och handling. Dessutom har det 

uppstått skillnader i pedagogernas handlingar när det handlar om ansvaret för 

att förmedla normer och regler och förskolan. Det är främst de kvinnliga 

pedagoger som tar mer en fostrande och reglerande roll gentemot barnen. För 

övrigt lyfter pedagogerna fram i sina uttalanden att det finns skillnader mellan 

barnskötare och förskollärare när det gäller arbetsfördelning. Det är 

förskollärarna som har det största ansvaret för pedagogiska arbetet i förskolan. 

Denna studie bidrar till att synliggöra sociala och kulturella mönster som 

kommer till uttryck i pedagogernas yrkesutövning angående vilka roller och 
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ansvar kvinnliga och manliga pedagoger intar i förskolan. Detta förekommer 

exempelvis utifrån en genusordningsaspekt som används som grund för att 

beskriva vilka roller och positioner män och kvinnor har i samhället (Gannerud, 

2003). Utifrån ett samhällsperspektiv är det viktigt att reflektera över hur 

kulturella föreställningar om vad män och kvinnor bör göra kan ha påverkan på 

arbetet i förskolan. Dessutom är det viktigt att observera hur dessa 

föreställningar konstrueras och reproduceras i samspel mellan pedagoger och 

barn, samt pedagoger och pedagoger sinsemellan. Följande fråga är viktig att 

fundera kring: är det bara kvinnliga pedagoger som skall inta en fostrande och 

reglerande roll gentemot barn?  

Studien bidrar dessutom till att lyfta fram betydelsen av att locka fler 

män till förskolan. Detta anses som positivt utifrån ett jämställdhetsperspektiv 

som syftar till att motverka traditionella och stereotypiska föreställningar om 

arbetet med barn i förskolan som kopplas till kvinnor (Havung, 2000). Utifrån 

detta är det viktigt att diskutera vilken roll och position manliga pedagoger intar 

i förskolan. Forskning visar att manliga pedagoger anpassar sig till 

majoritetskulturen i förskolan som består av kvinnliga pedagoger (Havung, 

2000). Å andra sidan visar annan forskning att manliga pedagoger exempelvis 

har ett nytt perspektiv på lek i jämförelse med kvinnliga pedagoger (Sandberg & 

Pramling Samuelsson, 2005). Manliga pedagoger företräder snarare fysiska 

lekar än lugna aktiviteter. I detta fall anses det vara relevant att lyfta fram behov 

av flera män i förskolan som kan medverka till att komma med nya perspektiv 

och syn på lek, normer och regler i förskolan, vilket inte endast kopplas till 

kvinnokultur och ansvar. 

 

12. Vidare forskning 
Med förslag på vidare forskning är det viktigt att uppmärksamma andra faktorer 

som kan påverka hur ansvar och arbete fördelas mellan kvinnliga och manliga 

pedagoger i förskolan. Det kan vara relevant att undersöka hur pedagogernas 

erfarenhet, ålder och etnicitet kan ha påverkan på vilka positioner och roller de 

intar i förskolan. Följande frågor kan vara relevanta att forska om: kan erfarna 

manliga pedagoger ta mer plats i förskoleverksamheten? Kan skilda 

yrkeserfarenheter mellan pedagogerna ha påverkan på hur uppgifter fördelas i 

förskolan? Kan åldersskillnader mellan pedagogerna ge dem olika ansvar och 
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roll? Finns det någon skillnad på utländska lärares förhållningssätt angående 

normer och regler i förskolan? 

Det vore intressant att även undersöka hur ansvar- och uppgifter fördelas 

mellan kvinnliga och manliga pedagoger i barngrupper som består av barn i 1-2 

åldern. Det kan vara relevant att observera pedagogerna förhållningssätt 

gentemot barnen som inte har ett fungerande verbalt språk och är i behov av 

fysiskt stöd. Detta med hänsyn till att tidigare forskning och resultaten har visat 

att både kvinnliga och manliga pedagoger utför samma praktiska aktiviteter i 

förskolan vad gäller omsorgsrelaterade uppgifter. Dessutom kan det vara viktigt 

att studera några arbetslag där majoriteten består av manliga pedagoger. Det 

kan vara intressant att observera om dessa manliga pedagoger också skulle inta 

en fostrande och reglerande roll i förskolan. Avslutningsvis kan en större studie 

med fler deltagare gällande antal förskolor och antal kvinnliga och manliga 

pedagoger vara relevant. En sådan studie kan observationer även kompletteras 

med andra metoder, såsom intervjuer, för att ge djup åt fenomenet som 

studeras. 
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Informations- och samtyckesbrev till förskollärare/barnskötare    
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Jag heter Ricardo och är student vid Linköpings universitet. I min 

magisteruppsats i pedagogiskt arbete ska jag undersöka hur ansvar- och 

arbetsfördelning mellan pedagoger i förskolans arbetslag sker utifrån ett 

genusperspektiv. 
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uppgifter inte kommer att samlas in och alla namn på förskolan, barn, 
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vårdnadshavare att jag kommer att befinna mig i verksamheten. 

 

Observationen kommer att endast ske med hjälp av anteckningar av 
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